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 Bersihar Lubis

Kandidat Gubsu
Bagai Penyanyi
Saya teringat ketika menonton konser penyanyi terkenal. Kerap
sekali si vokalis mengulurkan mikrofon ke audience, dan lalu
penonton ikut bernyanyi. Mereka hafal lagu yang dibawakan sang
penyanyi, entah lagu pop, dangdut atau rock and roll. Seolah-olah
tidak ada jarak antara pentas dan penonton.
Saya kira, begitulah kira-kira ciri-ciri seorang kandidat
gubernur Sumatera Utara (Sumut), yang akan dipilih pada Juni
2018 mendatang. Ya, pemimpin yang diikuti rakyat. Mengapa?
Karena perilaku, visi misi dan programnya menyentuh relungrelung dan garba jiwa rakyat, tentang perubahan nasib dan apa
yang diharapkan.
Calon gubernur Sumut juga harus "menyanyikan" impian
warga, bahwa infrastruktur jalan harus mulus. Tak lagi yang
berlubang-lubang. Drainase mengairi persawahan. Orang-orang
tak berlomba-lomba urbanisasi ke Kota Medan, karena di daerah
juga tersedia lapangan pekerjaan, sarana pendidikan dan hiburan.
KEK Sei Mangkei dan kelak Pelabuhan Internasional
Kualatanjung juga membuat sejahtera masyarakat sekitar.
Ditampung sebagai tenaga kerja, dan berbagai multiplier effect bertumbuh, rumah kos-kosan, usaha kuliner dan supplier
hortikultura. Tak terkecuali destinasi wisata Danau Toba juga
memberi kemakmuran kepada warga lokal, dan tak hanya
menguntungkan kaum kapitalis.
Pantai barat Sumut juga bangkit. Maklum, selama ini kawasan
itu bak "anak tiri" dibanding pertumbuhan ekonomi di pesisir
timur provinsi ini.
Kini sudah terdengar wacana tentang berbagai kandidat. Ada
Bupati Simalungun JR Saragih dan Bupati Langkat Ngogesa
Sitepu, keduanya bupati dua periode. Di tubuh PDIP sudah
mengemuka calon internal, seperti Japorman, Maruarar,
Junimart dan Sukur Nababan. Dan dari eksternal terdengar
nama Tengku Erry dan Edi Rahmayadi.
Yang jelas, kandidat gubernur harus mengenal dan
mendengar impian warganya. Bukan dengan orasi yang
berbuih-buih. Tapi dengan karakternya.
Karakter tak pernah berdusta, seperti sinar mata dan bahasa
tubuh. Kalau pidato dan visi misi bisa diatur, apalagi ada timses
dari kalangan akademisi akan terdengar ilmiah, dan bagus,
walau mungkin hanya gombal.
Saya berharap, kandidat macam itulah yang kelak meramaikan bursa pemilihan gubernur Sumut. Ya, bak penyanyi
yang diikuti para penonton bait-bait lagunya. **
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Industri Sumut akan Terima Restitusi Harga Gas

 sulaiman achmad/dtf

MedanBisnis – Medan
PT Perusahaan Gas
Negara (PGN) Tbk memastikan harga gas
industri di Sumatera
Utara sudah turun menjadi US$ 9,95/MMBTU
per 1 Februari 2017.
Kebijakan penerapan
penurunan harga gas ini
diberlakukan mulai Maret
2017 yang berlaku surut
sejak Februari.
Untuk tagihan bulan berjalan,
nantinya perusahaan gas plat
merah yang sudah go-public ini
akan menerapkan sistem restitusi. PGN juga memastikan
bahwa kualitas gas yang dialirkan ke pelanggan industri tetap
sama, meski sumber gas bukan
lagi dari LNG Arun namun gas
pipa dari Wampu, Langkat dan
Blok NSO Aceh. "Sudah turun,
kebijakannya mulai Maret ini.
Tapi berlaku surut, per 1 Februari
harga gas sudah turun. Jadi,
nanti untuk tagihannya pada
bulan berjalan akan direstitusi.
Dihitung dan dibayarkan pada
bulan berikutnya," kata Head of
Sales Area Medan PT PGN Tbk
Saeful Hadi, Selasa (4/4).
Saeful mengatakan, kelebihan
bayar di bulan Februari nanti akan
dibayarkan selanjutnya pada
bulan berikutnya. Untuk tagihan
Maret, tagihannya sudah menggunakan harga yang turun tersebut. "Harganya US$ 9,95/MMBTU. Ini kan sudah final, kita melaksanakannya. Jadi, ya begitu.
Sesuai dengan yang disampaikan
sebelumnya. Memang sudah resmi turun saat ini, ke pelanggan industri kita," ujarnya.
Mengenai kualitas gas yang
sempat disampaikan kalangan
industri, bahwa kadar kalori gas
yang sebelumnya 25,654 m3 saat
harga USD 12,22/MMBTU namun, saat ini kalorinya hanya
22,649 m3 sehingga pemakaian
harga gas lebih boros, Saeful
membantahnya. Dia menegaskan
kalori dalam gas pipa bersumber
dari Wampu, Langkat sangat
tinggi. Meskipun sedikit berbeda
dengan LNG."Gas pipa gak jelek.
Justru tinggi kalorinya. Mungkin
itu, begini biasanya 1 MMBTU itu
kalorinya biasa 23 m3. Terus 1
MMBTU itu 22 m3, memang
agak rendah. Tapi kualitas,
kalorinya gasnya tetap tinggi.
Kualitasnya malah lebih bagus,"
ungkapnya.
Sementara Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas)
Sumut Johan Brien menjelaskan,
saat ini industri menunggu realita
atas putusan Menteri ESDM,
diharap tidak lagi dipelintir pelaksanaannya dimana harga turun,
kalori turun. Kalau kalori diturunkan maka harga gas seharusnya US$ 8,7/MMBTU, buikan
US$ 9,95/MMBTU.
Terminal LNG di Arun
Sementara dalam kunjungannya ke Medan pada akhir pekan
lalu, Menteri ESDM Ignasius
Jonan menyoroti mahalnya biaya

 PLN Niat Bangun Terminal LNG di Arun

SIDANG BAHAS PROGRAM PRIORITAS

 antara foto/puspa perwitasari

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri)
dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (kiri)
berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna terkait pagu indikatif RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4). Presiden dalam
Sidang Kabinet Paripurna di antaranya menekankan program prioritas pemerintah, penyaluran subsidi BBM dan pupuk tepat sasaran dan
alokasi dana abadi pendidikan yang akan mencapai Rp 400 triliun pada tahun 2030.
distribusi gas ke pembangkit
listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di Belawan. Akibatnya PLTGU Belawan tak bisa beroperasi
dengan efisien.
Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Amir Rosidin mengungkapkan, ada sejumlah komponen
biaya yang dibebankan sehingga
harga gas menjadi mahal begitu
sampai di PLTGU Belawan. Mulai
dari biaya angkut LNG dengan
kapal, ongkos regasifikasi di Terminal LNG Arun, toll fee di pipa
transmisi ruas Arun-Belawan, dan
sebagainya. Totalnya lebih dari
US$ 4/MMBTU.
Gas untuk PLTGU Belawan
berasal dari Tangguh di Papua,
setelah diproses jadi LNG harganya sekitar US$ 6/MMBTU.
LNG dikapalkan dengan biaya
US$ 0,6/MMBTU. Sampai di Ter-

minal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun, LNG diregasifikasi dengan biaya US$ 1,56/
MMBTU.
Kemudian gas dialirkan ke
PLTG Belawan melalui pipa transmisi Arun-Belawan yang mengenakan toll fee sebesar US$ 2,53/
MSCF. Total biaya pengapalan,
regasifikasi, dan transmisi sudah
US$ 4,63/MMBTU. Harga gas jadi di atas US$ 10/MMBTU begitu
sampai di PLTG Belawan. "Ada
biaya pengolahan dari gas jadi
LNG, US$ 1,56/MMBTU untuk
regasifikasi, biaya transportasi
US$ 2,53/MMBTU. Jadi jatuhnya
sudah di atas US$ 4/MMBTU. Pak
Menteri (Jonan) melihat ini mahal
banget," kata Amir.
Jonan telah meminta agar
biaya-biaya di Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG

Arun serta Pipa Transmisi ArunBelawan dihitung ulang, tarifnya
harus wajar. Jangan membebankan perhitungan-perhitungan
yang kelewat mahal pada PLN.
"Pak Menteri sudah minta ke
Pertagas untuk dihitung ulang
lagi. Misalnya depresiasi pipa,
jangan pendek-pendek, harus
diperpanjang sampai seumur
pipa kira-kira 25-30 tahun. Jadi
biaya distribusinya bisa US$ 2/
MMBTU saja, enggak US$ 4/
MMBTU lebih," tukas Amir.
Mahalnya biaya distribusi gas
ini mendorong PLN untuk membangun fasilitas penerimaan dan
regasifikasi LNG sendiri. Menurut perhitungan Amir, PLN
bisa hemat Rp 2 triliun sampai
Rp 3 triliun per tahun kalau
memiliki fasilitas sendiri.
Biaya distribusi gas yang seka-

rang di atas US$ 4/MMBTU bisa
dipangkas hingga separuhnya
saja, menjadi sekitar US$ 2/
MMBtu. "Kalau PLN bangun
fasilitas sendiri bisa jauh lebih
murah, biaya distribusi gas bisa
US$ 2/MMBTU. Penghematannya Rp 2 triliun – Rp 3 triliun
per tahun," papar Amir.
Rencananya, fasilitas yang dibangun PLN ini tak hanya memasok
gas ke PLTGU Belawan saja. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
Arun yang berkapasitas 184 MW
dan PLTG Arun Ekspansi 250
MW juga akan mendapat gas dari
fasilitas yang sama. “Manfaatnya
banyak, bukan hanya untuk satu
pembangkit saja, tapi buat setidaknya tiga pembangkit dengan
total daya lebih dari 700 MW.
Sangat vital untuk menerangi
Sumatera Utara,” katanya. z

Toko Online Bisa Gusur Toko Fisik
MedanBisnis –Jakarta
Penetrasi internet yang semakin
masif membuat industri e-commerce tumbuh subur di Indonesia.
Pemerintah pun mendukung perkembangan dari industri yang terbilang masih belia itu.
Namun, menurut pengusaha
nasional Chairul Tanjung (CT) perkembangan industri e-commerce di
Indonesia juga memakan korban.
Korban yang dimaksud adalah
pedagang-pedagang kecil. "Kita
bangga sekali dengan yang namanya
e-commerce. Tapi dengan e-commerce berkembang pedagang kecil
akan habis," tuturnya di Gedung BEI,
Jakarta, Selasa (4/4).
Dengan habisnya toko-toko kecil

maka ketimpangan sosial akan semakin lebar. Sebab pemilik toko merupakan masyarakat kecil, belum lagi
akan menambah jumlah tingkat pengangguran."Itu akan menambah ketimpangan, menambah tingkat
pengangguran. Karena ketika warungnya tidak bisa bersaing lagi maka akan
tutup," imbuhnya. Masa tersebut sudah ada di depan mata, oleh karena
itu perlu ada tindak lanjut sebagai antisipasi dampak negatif dari perkembangan ekonomi. Sebab perkembangan e-commerce merubah pola
perdagangan konvensional."Lima tahun yang lalu kita tidak menyangka
bahwa perusahaan ritel terbesar di dunia ternyata tidak punya toko walau
satu pun. Ada Amazon dan Alibaba.

Kita juga tidak menyangka perusahaan
operator hotel dunia tidak punya hotel walau satu. Ini situasi perubahan
yang luar biasa, perubahan yang tidak
kita sangka," tukasnya.
Robot dan Mesin
CT juga mengemukakan perkembangan teknologi yang semakin pesat bak pisau bermata dua. Di satu
sisi memberikan kemudahan dalam
segala hal, di satu sisi menjadi
ancaman bagi manusia itu sendiri.
Dia mengatakan saat ini sudah
mulai memasuki tingkat revolusi
industri keempat. Dalam tahapan ini
teknologi akan mengambil alih
semua fungsi yang dijalankan oleh
manusia. "Semuanya akan serba
otomatis. Bayangkan mobil tidak

perlu pakai sopir dan sekarang
sudah diuji coba. It's a matter of
time. Bayangkan berapa juta sopir
di Indonesia akan kehilangan pekerjaan. Belum lagi pesawat tanpa pilot. Berapa banyak pilot yang akan
kehilangan pekerjaan," tuturnya.
Hal itu tentunya akan menjadi ancaman yang nyata di masa depan.
Oleh karena itu, menurut CT, investasi di Sumber Daya Manusia (SDM)
menjadi kebutuhan yang harus dilakukan Indonesia saat ini. Sebab jika
tidak, maka jurang kesenjangan sosial akan semakin lebar."Untuk bisa
mengatasi permasalahan ini, kuncinya perubahan luar di SDM. Diperlukan SDM yang inovatif, kreatif, dan
enterpreneurship," tuturnya. zdtf

Rusunawa Sukaramai Di-groundbreaking
 Tol Binjai Dipantau

 hendrik hutabarat

MedanBisnis – Medan

GROUNBREAKING RUSUNAWA SUKARAMAI

 medanbisnis/net

Warga berada di kawasan rumah susun Sukaramai Medan Jalan Asia Medan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki
Hadmoeljono direncanakan hari ini, Rabu (5/4) melaksanakan groundbreaking rumah
susun sewa (rusunawa) Sukaramai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Mochamad Basoeki Hadmoeljono
direncanakan hari ini, Rabu (5/4) mengunjungi Kota
Medan dan Binjai untuk melaksanakan groundbreaking rumah susun sewa (rusunawa) Sukaramai
yang terletak di Jalan Asia Medan serta memantau
kesiapan jalan tol yang dibangun Kementerian PUPR.
Kepala Sub Hubungan Medan Kemen PUPR
Gustav Sugiantoro kepada MedanBisnis, Selasa (4/
4) malam mengungkapkan, untuk proses groundbreaking rusunawa Sukaramai pagi hari ini.
"Rusunawa itu masuk dalam kategori perlu peremajaan. Jadi, mungkin akan dibangun kembali,"
ujar Gustav. Dia mengaku tidak tahu persis siapa
kontraktor yang akan membangun rusunawa
Sukaramai tersebut.
Setelah melakukan groundbreaking rusunawa
Sukaramai, Gustav menyebutkan,Menteri Basoeki
langsung memantau perkembangan jalan tol yang
dibangun, khususnya jalan tol dari arah HelvetiaSei Semayang yang memiliki panjang 6,18 kilometer (km) dan Sei Semayang - Kota Binjai yang
memiliki panjang 4,28 km. Kedua jalan tol itu
merupakan bagian dari ruas tol Medan – Binjai yang
merupakan bagian dari ruas tol Sumatera dan

dimaksimalkan untuk menyambut Hari Raya Idul
Fitri, terutama untuk arus mudik dan arus balik.
Sebelumnya pihak Humas Kemen PUPR pun
merilis kabar tentang penyelesaian pembangunan
Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebingtinggi
sepanjang 61,72 km yang terbagi menjadi tujuh seksi.
Dari total panjang jalan tersebut, Seksi 1 sampai Seksi
6 sepanjang 52,85 km dari Tanjungmorawa hingga
Sei Rampah ditargetkan selesai akhir 2017.
Sementara Seksi 7 Sei Rampah - Tebingtinggi akan
selesai April 2018 karena masih terkendala pengadaan lahan yang melewati kawasan permukiman.
Secara keseluruhan progres ruas tol ini sudah 75 %.
Meskipun demikian, sebagian besar ruas tol
yakni sepanjang 42,1 km mulai dari Kualanamu Perbarakan hingga Sei Rampah, Seksi 2 hingga Seksi
6, akan bisa fungsional digunakan untuk memperlancar arus mudik Lebaran pada bulan Juli 2017.
Nantinya pemudik yang turun di Bandara Kualanamu menuju Tebingtinggi, bisa langsung masuk tol
tanpa dikenakan tarif dan keluar di Sei Rampah.
Sementara pemudik dari arah Medan masuk di
simpang susun Lubukpakam. Demikian juga masyarakat dari Tebingtinggi yang menuju bandara dan
Medan bisa menggunakan tol ini mulai dari Sei
Rampah keluar di Kualanamu.
Dengan dibukanya tol tersebut, kendaraan akan
terhindar beberapa titik kemacetan di jalan nasional

seperti di Lubukpakam, Perbaungan dan Pasar
Bengkel. Pada hari biasa, perjalanan dari Medan Kualanamu dengan jarak sekitar 75 km ditempuh dalam waktu 3 jam. Diharapkan dengan selesainya tol,
akan mempercepat waktu tempuh menjadi 1 jam.
Pembangunan jalan tol Medan - Kualanamu Tebingtinggi menggunakan alokasi dana APBN dan
investasi Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) PT.
Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT). Dukungan APBN
sebesar Rp 1,4 triliun terdiri dari 90% pinjaman
China dan 10% rupiah murni bertujuan untuk
meningkatkan kelayakan finansial ruas tol ini.
Dana tersebut digunakan untuk konstruksi Seksi
1 Simpang Tanjungmorawa - Simpang Perbarakan
(7,5 km) dan Seksi 2 Simpang Perbarakan Kualanamu (7,05 Km) dengan panjang total 14,55
km. Progres konstruksi fisiknya saat ini sudah 51
persen di Seksi 1 dan 81% di Seksi 2.
Sementara untuk pengadaan lahan pada ruas tol
yang dikerjakan pemerintah ini sudah mencapai
99,03%, di mana tersisa 2 persil lahan. Penyelesaian
lahan akan menggunakan konsinyasi di pengadilan
sehingga ditargetkan Juli 2017 selesai.
Sementara PT JMKT mengerjakan konstruksi pada
Seksi 1a di Tanjungmorawa (3,5 Km) dan Seksi 3-Seksi
7 dari Simpang Perbarakan hingga Tebingtinggi
sepanjang 47,17 km dengan biaya Rp 4,1 triliun.
z
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SUARA HATI

Menyambut Lebaran
MESKI Idul Fitri atau Lebaran tahun ini masih 2,5 bulan lagi, namun
pemerintah mulai mempersiapkan penyambutannya. Terutama, tentang
ketersediaan barang pokok, tentang sarana dan prasarana transportasi,
dan persiapan dari sisi keamanan.
"Ini agar saudara kita dapat menjalankan ibadahnya (Ramadhan dan
Lebaran-red) dengan tenang," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika
memimpin rapat terbatas persiapan menyambut Ramadhan dan Lebaran
bersama sejumlah menteri dan direktur BUMN di kantornya, Jakarta,
kemarin.
Persiapan yang dilakukan lebih awal ini dimaksudkan agar persiapan
menyambut Ramadhan dan Lebaran lebih baik lagi dari tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini wajar, mengingat tahun lalu, pemerintah masih
kewalahan mengendalikan harga bahan pokok yang naik tak terkendali.
Terutama bahan pangan seperti daging, cabai, bawang, gula, telur, beras,
minyak goreng dan lainnya.
Arus mudik Lebaran tahun lalu juga masih diwarnai kemacetan parah
di sejumlah ruas jalan tol dan jalan umum lintas provinsi. Seperti
kemacetan parah yang terjadi di Brebes Exit (Brexit) tahun lalu.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat kemacetan parah tersebut,
korban meninggal karena mengalami stres dan kelelahan serta akibat
kecelakaan lalu lintas akibat macet yang tak bisa terurai di badan jalan
tersebut.
Tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, pemerintah mulai
menumpuk stok sejumlah bahan kebutuhan pokok, untuk mengantisipasi
kenaikan harga yang tak terkendali. Di antaranya, stok daging sapi hingga
40.000 ton. Dan akan mengimpor lagi 50.000 ton daging, untuk
memastikan stok daging aman hingga Lebaran. Daging beku itu akan
dijual dengan harga maksimal Rp 80.000 per kg.
Juga menyediakan stok beras saat ini mencapai 1,9 juta ton. Bawang
merah juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Kini disiapkan bawang
merah 2.000 ton dan bawang putih 1.000 ton. Stok itu tersimpan di
gudang-gudang Bulog.
Untuk minyak goreng curah, pemerintah juga sudah menyediakan stok
hingga 1 juta ton. Juga menyiapkan 460.000u ton gula. Stok bahan
pangan ini siap digelontorkan ke pasar-pasar ketika terjadi gejolak harga
dan kekurangan pasokan.
Sungguh persiapan penyambutan Lebaran yang patut diapresiasi.
Apalagi, persiapan itu dilakukan jauh hari sebelum Lebaran tiba, agar
masyarakat lebih khusyuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan
Lebaran. Semoga apa yang dilakukan pemerintah tidak kalah sigap
dengan para spekulan yang biasanya lebih cepat bereaksi terhadap
gejolak pasar.
Kini daya beli masyarakat sedang menurun. Banyaknya pedagang
yang mengeluh sepinya pembeli, meski harga barang murah, adalah salah
satu alarm-nya. Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF) juga mencatat adanya penurunan daya beli masyarakat sejak
2016.
Karena itu, pengendalian harga pangan dan stok yang memadai
sejatinya jangan hanya sekadar janji pemerintah untuk “meninabobokkan”
rakyatnya, agar tak ribut saban Lebaran. Pemerintah harus bisa mencari
formula untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Rakyat yang menurun
daya belinya akan semakin terpuruk jika pemerintah gagal mengendalikan
harga barang.***

Urgensi Tes Narkoba
bagi Calon Pengantin
OLEH ESDRAS IDI ALFERO GINTING SSOS

PERNIKAHAN merupakan momentum paling ditunggu-tunggu pasangan yang sedang dimabuk asmara. Idealnya setelah pernikahan,
kehidupan kedua mempelai menjadi bahagia, dinamis dan pernuh
warna.
Masalah-masalah yang timbul dalam
rumah tangga seperti percekcokan merupakan hal wajar. Orang-orang menganggapnya sebagai bumbu penyedap dalam
rumah tangga. Pertengkaran justru kadang
membuat rumah tangga makin romantis
dan hangat.
Namun ada kalanya kondisi ideal itu sulit
diraih. Alih-alih romantis, kadang situasi
rumah tangga tak ubahnya seperti neraka.
Percekcokan terus terjadi sehingga memicu
keduanya saling menyakiti. Bahkan pertengkaran juga sering diikuti tindak kekerasan fisik atau yang biasa disebut
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Ada banyak faktor pemicu terjadinya
KDRT, salah satunya karena penyalahgunaan narkoba. Umumnya penyalahguna
narkoba memang lebih tempramental
menjurus kasar. Efek adiksi narkoba
membuat seseorang jadi abai terhadap
segala hal. Pemikiran pecandu itu sehariharinya hanya berkutat untuk memenuhi
dahaga adiksinya.
Tak banyak pasangan yang bisa bertahan
menghadapi kondisi seperti itu. Kesabaran
seseorang pasti ada batasnya apalagi jika
sudah menyangkut kekerasan fisik bahkan

penelantaran. Ujung-ujungnya terjadi
perceraian.
Bubarnya suatu rumah tangga karena
narkoba biasanya disebabkan ketidaktahuan
si pasangan. Andaikan saja telah
mengetahui calon pasangannya adalah
pecandu, kemungkinan besar ia akan
berpikir ulang. Bisa saja dia jadi ragu
meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan.
Coba-Coba
Ketidaktahuan seringkali juga menimpa
orang tua pecandu. Sebenarnya keluarga
bisa mencegah jika jeli dalam membaca
situasi. Seorang penyalahguna tidak ujugujug menjadi pecandu berat. Ada proses
yang ditandai dengan perubahan fisik dan
psikis. Proses penyalahgunaan narkoba
memiliki pola tertentu yang diawali dengan
coba-coba (eksperimen), rekreasional,
situasional dan berakhir dengan kecanduan
(adiksi).
Ciri fisik dan psikis inilah yang perlu
diperhatikan. Secara fisik, pecandu umumnya kurus, wajah pucat dan bermunculan
flek hitam, pipi semakin cekung, hidung
meler, gigi rusak dan menghitam, mata
memerah, bicara pelo dan keringat berlebih.

Adapun dilihat dari segi psikisnya,
penyalahguna cenderung agresif dan kasar,
sensitif, paranoid dan anti sosial.
Upaya mencegah jauh lebih baik dari pada
mengobati. Sebelum calon pengantin
terlanjur menjadi pecandu berat, pihak
keluarga bisa mengambil suatu tindakan.
Jika ditemukan ciri-ciri seperti yang sudah
disebutkan di atas tak ada salahnya jika
dilakukan tes urine kepada yang bersangkutan. Semua itu demi kebaikan dirinya
dan calon pasangannya kelak.
Lembaga keagamaan juga memiliki peran
strategis dalam menyosialisasikan tes
narkoba bagi calon pengantin. Hasil pemeriksaan urine tersebut bisa dijadikan
sebagai salah satu rujukan atau berkas
pelengkap untuk pernikahan. Meskipun tak
diatur dalam undang-undang namun tes
urine sebelum pernikahan juga tak bertentangan dengan aturan yang ada.
Tes urine bisa dilakukan di kantor BNN
terdekat secara transparan. Hasil tes bisa
diketahui pada hari itu juga. Lantas bagaimana jika hasil tes urine calon mempelai
ternyata positif? Apakah pernikahan mereka
harus dibatalkan? Semua tergantung kepada
si calon mempelai maupun keluarga
besarnya. Pernikahan bisa saja tidak perlu
dibatalkan tetapi untuk sementara ditunda.
Tujuannya adalah memberi kesempatan
kepada si pecandu menjalani rehabilitasi
medis maupun sosial.
Rehabilitasi

Rehabilitasi suka rela adalah solusi paling baik bagi pecandu yang ingin berubah.
Keluarga hendaknya proaktif dan bukannya
menyembunyikan kenyataan tersebut. Tak
perlu menganggap pecandu sebagai aib
karena itu tidak menyelesaikan masalah.
Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan
narkotika merupakan tindakan pidana.
Pasal 127 menyebutkan penyalahguna
narkotika golongan I dipidana maksimal
empat tahun, sedangkan golongan II
maksimal dua tahun dan golongan III
maksimal satu tahun penjara.
Tindakan rehabilitasi juga sebagai upaya
pencegahan agar yang bersangkutan tidak
terjerat masalah hukum. Perlu diketahui,
rehabilitasi tidaklah seperti penjara. Selain
memulihkan kecanduan, peserta rehab juga
dibekali keahlian praktis yang kelak bisa
dijadikan sebagai mata pencaharian alternatif. Dengan begitu orang yang telah pulih
dari adiksi bisa lebih siap berumah tangga.
Berkaca dari uraian di atas, jelas bahwa
pernikahan sekadar bermodal cinta tak
cukup. Kesiapan kedua calon mempelai
secara fisik dan psikis juga diperlukan. Tak
ada salahnya jika kedua calon melakukan
tes urine secara sukarela. Hal itu dilakukan
demi kebaikan mereka. z
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Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Selebritis
OLEH
SELAIN digaduhkan pemberitaan seputar
Pilkada Jakarta putaran dua dan kasus mega
korupsi KTPE, pada pecan terakhir Maret 2017
ruang publik di republik ini juga riuh dengan
pemberitaan tertangkapnya Ridho Rhoma selebritis yang juga putera raja dangdut Rhoma
Irama - dalam pusaran kasus penyalahgunaan
narkoba. Ridho ditangkap petugas Polres
Jakarta Barat, Sabtu (25/3) dini hari dan
kedapatan membawa 0,7 gram sabu-sabu.
Kabar ini sontak menjadi pusat perhatian
publik tanah air dan banyak kalangan kaget
sekaligus heran atas fakta tersebut, termasuk
dari keluarga Ridho sendiri. Di luar persoalan
kasus hukumnya, fenomena yang menarik
untuk dibicarakan ialah perihal sindiran satire
dari sejumlah kalangan - khususnya di media
social - yang menyindir Rhoma Irama atas
penangkapan putera emasnya tersebut.
Sekalipun hal ini sebenarnya menarik untuk
dibahas, namun menurut penulis selayaknya
publik tidak serta merta menghakimi Ridho
dan Rhoma Irama, apalagi jika menjadikan
kabar duka bagi keluarga Rhoma ini sebagai
alat untuk menjatuhkan citra sang raja
dangdut. Dengan kata lain, sudah semestinya
kasus ini didudukkan dalam konteksnya secara
proporsional, dengan menjadikannya sebagai
bahan pelajaran, bukan media untuk menjatuhkan!
Pelajaran yang mesti dipetik dari kasus
narkoba Ridho Rhoma ini, pada tataran ini rasa-

rasanya kita mesti terus-menerus menjaga dan
menumbuhkembangkan semangat untuk memerangi (peredaran dan penyalahgunaan)
narkoba dalam segala macam bentuknya. Selain
itu, kasus Ridho Rhoma juga mengisyaratkan
bahwa narkoba bisa menyerang siapa saja, dari
lingkungan (keluarga) mana saja, sehingga
karenanya ketahanan keluarga sebagai benteng
bangsa harus terus-menerus dikokohkan. Sebab,
tanpa adanya ketahanan keluarga, beragam
kejahatan akan rentan menjerumuskan generasi
penerus bangsa, yang pada gilirannya rawan
meruntuhkan negara tercinta ini.
Selebritis dan N
ark
oba
Nark
arkoba
Narkoba memang layak dinobatkan sebagai
musuh bangsa yang merusak masa depan Indonesia, bahkan juga umat manusia. Bagaimana tidak? Di Indonesia saja, data dari Badan
Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan
jumlah pengguna narkoba diperkirakan mencapai lima juta orang atau setara jumlah
penduduk Selandia Baru. Dari jumlah itu, 1,2
juta di antaranya dianggap pengguna yang
sudah sangat akut, bahkan cenderung tidak
memungkinkan direhabilitasi.
Dampak dari konsumsi narkoba, setiap hari
40-50 warga Indonesia meninggal atau setiap
hari sekitar 14.000 pengguna narkoba di Indonesia meninggal. Ironisnya, 10% kasus kematian akibat narkoba di dunia ada di Indonesia. Jika diasumsikan lima juta pecandu
mengonsumsi satu gram narkoba per hari,

RIDWAN NANDA MULYANA

sedikitnya setiap hari ada lima ton narkoba
yang diperdagangkan.
Di ASEAN, nilai transaksi narkoba mencapai
Rp 110 triliun per tahun, yang 43%-nya berada
di Indonesia. Ini menjelaskan mengapa Indonesia saat ini menjadi pasar sangat potensial
bagi perdagangan narkoba di dunia, sekaligus
alasan kuat mengapa pemerintah menyatakan
Indonesia darurat narkoba dan menjadikannya
sebagai kejahatan luar biasa, yang membahayakan masa depan bangsa (Suara Pembaruan, 31/8/16).
Kewaspadaan memang wajib ditingkatkan,
mengingat sebagaimana diutarakan Kepala
BNN, Komjen Budi Waseso, saat ini ada ratusan
narkoba jenis baru yang menjadi ancaman
serius bagi Indonesia. Mantan Kabareskrim
Polri yang akrab disapa Buwas itu mengatakan
saat ini terdapat 800 narkoba jenis baru di
dunia dan 160 jenis telah masuk ke Indonesia.
Menurut Buwas, sekarang ada 11 negara
menjadi penyuplai bberbagai jenis narkoba ke
Indonesia, yaitu antara lain Cina, India, Pakistan, Afrika Barat, dan negara-negara Timur
Tengah. Suplai dari negara-negara tersebut
bermuara ke Indonesia melalui Malaysia dan
Singapura (tempo.co, 31/3).
Parahnya, sudah bukan rahasia lagi, pengonsumsi barang haram bernama narkoba itu
berasal dari berbagai kalangan. Di antara
banyak kalangan yang rawan disusupi penyalahgunaan narkoba, selebritis adalah contoh

kalangan yang sangat rawan masuk dalam
pusaran narkoba, dengan sejumlah orang dari
dunia selebritis yang ditangkap - di antaranya
hingga berulang kali - mengkonsumsi bahkan
kecanduan narkoba.
Penangkapan Ridho Rhoma menambah
panjang daftar selebritis yang seolah-olah
menjalin hubungan mesra dengan narkoba.
Sebelumnya, sejumlah nama tenar dari kalangan selebritis harus berurusan dengan
hukum gara-gara narkoba. Sekadar menyebutkan contoh, Doyok (0,5 gram sabu-sabu
diganjar setahun penjara), Jennifer Dunn
(tujuh butir pil ekstasi dan tiga butir happy five
dihukum empat tahun penjara), Roy Marten
(2,2 gram sabu-sabu divonis sembilan bulan
penjara), Revaldo (satu gram sabu-sabu dan
lima butir pil ekstasi dipenjara dua tahun), Fariz
R.M (1,5 linting ganja seberat lima gram
diganjar delapan tahun penjara), Roger Danuarta (1,5 gram heroin dihukum setahun
penjara), Vitalia Sesha (satu butir pil ekstasi,
19 gram ganja dan 50 butir happy five dikenakan hukuman setahun penjara) (www.jawapos.com, 27/3).
Sebagaimana diakui Ridho Rhoma, alasan
"pelampiasan atas beratnya beban pekerjaan"
rata-rata disebutkan sebagai pintu masuk yang
mengakrabkan sejumlah artis dengan narkoba.
Artinya, sejumlah artis masih ada yang menganggap narkoba pilihan atau "pelarian" yang
tepat saat beban pekerjaan menghimpit. Padahal,

jelas narkoba hanya mampu memberikan "kesenangan sesaat" dan setelahnya kesehatan fisik
dan mental akan rusak gara-gara narkoba.
Pada titik ini, selain urusan personal yaitu
dengan semakin mendekatkan dan membentengi diri dengan ajaran agama, secara
sistematis lingkungan selebritis juga selayaknya
membangun "benteng" agar jaringan narkoba
tidak dengan mudah masuk dan menggerogoti
dunia para artis ini. Selain pencegahan secara
internal dari kalangan selebritis sendiri, aparat
penegak hukum khususnya BNN dan Polri,
nampaknya harus semakin ekstra bekerja dan
kreatif agar bisa membongkar dan memutus
jaringan peredaran narkoba.
Hal penting yang mendasar dan semestinya
disadari para selebritis ialah, sepatutnya diingat
selebritis bukanlah sekadar profesi pencari
uang, ketenaran atau kekayaan. Sebagai publik
figur, selebritis juga memiliki tanggung jawab
moral dan sosial untuk menyosialisasikan nilainilai luhur kehidupan atau tepatnya memberi
keteladanan kepada masyarakat. Jangan
sampai sang publik figur malah menjadi agen
yang menyosialisasikan nilai-nilai negatif pada
masyarakat, sehingga lupa bahwa selebritis pun
wajib berperan dan dituntut memberikan
tuntunan. Bukan sekadar tontonan, apalagi
yang menyesatkan! z
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ISKA Sumut Apresiasi
Penurunan Harga Gas
 edward f bangun

MedanBisnis – Medan
Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah
mengeluarkan kebijakan mengenai
harga wajar gas industri dan rumah
tangga. Namun, harga wajar itu belum
bisa diterapkan di Sumut karena biaya
pengiriman gas dari PT Arun ke Belawan masih sangat tinggi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
(Pemprovsu) didesak agar segera merespon dan mengambil sikap, untuk menekan harga gas di Sumut. "Kebijakan
kementerian ESDM menyiapkan instrumen kebijakan teknis untuk menekan biaya penggunaan gas alam cair
kita apresiasi. Kita meminta Pemprovsu
merespon cepat rencana kebijakan ini,"
kata Ketua DPD Ikatan Sarjana Katolik
Indonesia (ISKA) Sumut Drs Hendrik
Halomoan Sitompul, Selasa (4/4).
Upaya Menteri ESDM menyiapkan
istrumen kebijakan teknis untuk menekan penggunaan LNG atau gas alam
cair kelolaan PT PLN dinilai sangat
tepat. Penentuan harga wajar bisa turun
5-10%. Menteri ESDM menilai, dengan
harga yang tidak wajar akan berimbas
kepada seluruh masyarakat. Harga gas
mahal untuk listrik akan mempegaruhi
tarif listrik. Harga gas mahal untuk
industri akan memengaruhi harga
produk. Semuanya dibebankan kepada
masyarakat.
Untuk membuat formula harga gas
sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
Jonan juga meminta Dirjen Migas
untuk bertemu kembali dengan para
stakeholder terkait seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT
Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT
Pertamina Gas (Pertagas).
Hendrik mengatakan Pemprovsu
harus memaparkan situasi terkini
permasalahan harga gas untuk industri
yang tinggi. Tingginya harga karena
beban biaya pengiriman melalui jalur
pipa dari gas Arun-Belawan sepanjang
370 kilometer terlalu panjang. "Sampaikan kalau selama ini cost (biaya)
pengiriman yang tinggi. Terlalu jauh
perpipaanya," katanya.
Pemprovsu harus menyampaikan
bahwa perlu dibangun depot atau
tempat penyimpanan (storage) gas yang
dekat dengan pusat industri di Sumut,

seperti Belawan dan Pelabuhan Kuala
Tanjung yang merupakan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK).
Dengan fasilitas itu, harga gas untuk
industri akan semakin murah dan
industri di Sumut akan lebih berkembang, karena mampu berkompetisi
dengan industri di luar Sumut.
Dikatakan terkait harga gas yang
tidak stabil dan melambung harus
segera disikapi serius demi mensejahterahkan ekonomi rakyat. Kebijakan
kementerian ESDM Ignatius Jonan
yang telah membuat peraturan penyesuaian harga gas patut diapresiasi.
Sebab dengan keputusan itu harga gas
industri di Sumatera Utara menjadi
USD 9,95/mmbtu, dari sebelumnya
sekitar USD 13,38/mmbtu yang berlaku
mulai 1 Februari 2017. Penyesuaian
harga itu untuk memberikan peningkatan nilai tambah dan daya saing
industri di Sumut.
Kunjungan kerja Menteri ESDM
Ignatius Jonan ke Pembangkit Listrik
Tenaga Gas (PLTG) Belawan pekan lalu
diharapkan membawa perubahan peningkatan ekonomi dengan harga gas
yang wajar.
Seperti diketahui, pekan lalu Menteri
ESDM Ignatius Jonan melakukan kunjungan kerja ke PLTG Belawan. Pada
kesempatan itu, Menteri ESDM minta
kepada Dirjen Migas untuk melakukan
kordinasi seluruh stakeholder seperti
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara dan
PT Pertamina Gas (Pertagas). Seluruh
stakeholder diharapkan diharapkan
dapat membuat formula harga gas
sesuai kebutuhan dan jangkauan masyarakat.
"Saya pikir sebaiknya Dirjen Migas
duduk lagi mengundang PLN, PGN,
Pertagas untuk dibicarakan lagi. Yang
fair aja, saya tahu pasti badan usaha
membuat keuntungan, tapi ya yang
wajar saja,” tegas Menteri Jonan saat
berkunjung ke Belawan pekan lalu.
Kedua pembangkit tersebut merupakan pemasok utama atau setara
dengan 25% kelistrikan di Sumatera
Utara. Kapasitas total dari kedua pembangkit mencapai 720 MW. Porsi besar
dari Belawan ini mengisyaratkan pentingnya menjamin keandalan pasokan
gas untuk Belawan agar layanan kelistrikan di Sumatera Utara tetap andal. z

Neraca Perdagangan LN

Sumut Surplus US$ 500,56 Juta
 benny pasaribu

MedanBisnis – Medan
Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
mencatatkan nilai ekspor sebesar
US$763,86 juta pada bulan Februari
2017 atau lebih besar dari nilai impor
yang hanya mencapai US$263,39 juta.
Artinya, Sumut mencatatkan neraca
perdagangan luar negeri (LN) surplus
sebesar US$500,56 juta pada Februari
itu.
"Neraca perdagangan LN Sumut bulan
Februari 2017 itu naik 38,13% dibandingkan Januari 2017 yang hanya mencapai US$362,38 juta," ujar Kepala
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Syech
Suhaimi di Medan, Selasa (4/4).
Jika dibandingkan dengan bulan yang
sama pada tahun sebelumnya, sebut
Suhaimi, neraca perdagangan LN Sumut
Februari 2017 itu mengalami kenaikan
sebesar 64,12%, yakni dari US$304,99
juta pada bulan Februari 2016 menjadi
US$500,56 juta di bulan Februari 2017.
Lebih lanjut dikatakan Suhaimi, surplus neraca perdagangan LN Sumut

dengan negara mitra utama selama
periode Januari-Februari 2017 berturutturut adalah senilai US$137,59 juta
dengan Amerika Serikat, dengan Jepang
US$83,58 juta, India US$74,26 juta,
Mesir US$70,53 juta, dan Pakistan
US$61,14 juta.
Namun Sumut mencatatkan defisit
perdagangan LN dengan Singapura yaitu
sebesar US$77,30 juta, Malaysia
US$40,21 juta, Australia US$30,40 juta,
Argentina US$14,63 juta, dan dengan
Israel US$8,51 juta.
Pengamat ekonomi Vincent Wijaya
mengatakan surplus neraca perdagangan
LN Sumut pada bulan Februari 2017 ini
patut diapresiasi. Itu menunjukkan
bahwa Sumut menikmati keuntungan
dari transaksi luar negeri.
Namun begitu pun, kata Vincent,
harus terus ditingkatkan kinerja perdagangan LN Sumut di bulan-bulan selanjutnya. Artinya unsur pemerintah
daerah, kalangan pengusaha dan
masyarakat
harus
sama-sama
menciptakan iklim usaha yang baik
untuk
mendukung
kegairahan
perekonomian Sumut. z

AP II Targetkan 100 Juta Penumpang
MedanBisnis – Tangerang
PT Angkasa Pura II menargetkan
peningkatan lalu lintas menjadi 100
juta penumpang pada 2017 di 13
bandara yang dikelolanya. "Tahun 2016,
kami lihat profil pertumbuhan lalu
lintas penumpang mencapai 95 juta
penumpang atau naik 17-18% dan untuk
tahun ini, kami targetkan 100 juta lalu
lintas penumpang," kata Direktur
Utama PT Angkasa Pura II Muhammad
Awaluddin dalam pemaparan dengan
pemangku kepentingan bidang penerbangan di Tangerang, Selasa (4/4).
Ia mengatakan peningkatan tersebut
didukung upaya yang lebih keras dari
AP II untuk mendorong pertumbuhan
penumpang dan kondisi yang lebih baik
dari 2015, yaitu berkurangnya kebakaran hutan yang mengganggu operasional penerbangan di bandara.
Untuk mencapai target tersebut, dia
menuturkan akan menaikkan kapasitas
bandara baik dari sisi udara maupun
dari sisi darat.
Dari sisi darat, lanjut dia, akan
menaikkan tingkat pelayanan kepada
para penumpang dengan mengembangkan smart airport yang disokong
dengan penerapan teknologi di Bandara
Internasional Soekarno-Hatta. "Kami
akan bongkar dengan teknologi, karena
kami tidak lagi bisa menggunakan
sistem untuk menangani 30 juta atau
70 juta penumpang, kami dorong
dengan soft infrastructure, " katanya.
Sementara untuk bandara-bandara
lain, lanjut dia, tengah dikejar penambahan kapasitas terminal, seperti di
Bandara Minangkabau, Padang dari 3,2
juta menjadi 4,2 juta penumpang per
tahun, Bandara Supadio, Pontianak
menjadi 5,2 juta penumpang, dan
Bandara Silangit dari 155.000 menjadi

500.000 penumpang. "Lalu lintas
penumpang bertambah tapi kalau
layanan taksinya parah, maka itu percuma. Layanan taksi, bus, dukungan
transportasi di darat dan udara harus
sama," katanya.
Sementara itu, dari sisi udara, saat ini
tengah dibangun jalur penghubung
landasan pacu di bagian timur (east cross
taxiway) dan landasan pacu ketiga di
Bandar Soetta. "East cross taxi way ini
target kami segera selesai dan kami akan
bertahap meningkatkan frekuensi dari
72 penerbangan per jam menjadi 80
dulu, kemudian 86 penerbangan per
jam," katanya.
Terkait landasan pacu ketiga, dia
menjelaskan total lahan yang harus
dibebaskan, yakni 213 hektare dan saat
ini sudah 52 hektare yang sudah rampung. "Kami sudah bergerak, ini sangat
menantang, karena merupakan proyek
strategis nasional, karena tanpa landasan pacu ketiga kita akan stuck
(buntu)," katanya.
Selain itu, Awaluddin mengatakan
saat ini tengah menyiapkan pengoperasian Terminal 3 untuk penerbangan
internasional pada 1 Mei dan pada 15
April mendatang akan dilakukan verifikasi akhir. "Kami fokuskan di zona 1B
dan 2A dan saat ini tengah menyelesaikan PR, ketika 1 Mei nanti
maskapai pertama yang beroperasi itu
Garuda dengan 26 penerbangan sehari,
serta 16 penerbangan dari delapan
maskapai anggota Skyteam," katanya.
Dia menyebutkan, saat ini total
proyek yang tengah ditangani oleh AP
II yaitu 13 proyek, di antaranya kereta
bandara, automatic people mover system, landasan pacu ketiga, east cross
taxiway.
z ant

PENGERJAAN
DRAINASE
Pekerja
mengerjakan
peroyek
perbaikan
drainase di Jalan
Kapten Maulana
Lubis Medan,
Selasa, 04 April
2017. Perbaikan
tersebut
dilakukan untuk
menghindari
tersumbatnya
drainase disaat
musim
penghujan.
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Nilai Impor Sumut Turun
US$8 2,08 Juta
 benny pasaribu

MedanBisnis – Medan
Nilai impor melalui Sumatera Utara bulan Februari 2017
sebesar US$ 263,30 juta atau turun US$ 82,08 juta (23,77%)
dibandingkan bulan Januari 2017 yang mencapai US$ 345,38
juta.
Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Sumut Syech Suhaimi kepada
wartawan di Medan, Selasa (4/4),
mengatakan, bila dibandingkan
dengan bulan yang sama pada tahun
sebelumnya, nilai impor bulan
Februari 2017 mengalami penurunan
9,78%.
Dikatakan, dari total impor Sumut
pada Februari 2017 sebesar
US$263,30 juta, impor bahan baku
penolong memberikan peran terbesar
senilai US$155,05 juta atau 58,89%.
Kemudian impor barang konsumsi
sebesar US$62,22 juta (23,63%), dan
impor barang modal sebesar
US$46,03 juta (17,48%).
Suhaimi mengatakan nilai impor

terbesar berasal dari golongan bahan
bakar mineral sebesar US$53,82 juta,
disusul golongan mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar US$30,00 juta,
plastik dan barang dari sebesar
US$21,34 juta.
Jika dilihat perkembangannya
terhadap bulan Januari 2017, kenaikan nilai terbesar terjadi pada golongan gandum-ganduman sebesar
US$6,91 juta atau 96,98%, kemudian
ampas/sisa industri makanan sebesar
US$1,33 juta atau 8,06%, dan pupuk
sebesar US$162.000 atau 1,28%.
"Penurunan nilai terbesar terjadi
pada golongan mesin-mesin/pesawat
mekanik sebesar US$45,29 atau turun
60,15%, disusul golongan mesin/

peralatan listrik sebesar US$12,65 juta
atau turun 52,42%,” ujarnya.
Sementara itu, sebesar US$97,47
juta atau 37,02% nilai impor Sumut,
berasal dari Asia di luar ASEAN.
Negara pemasok barang impor terbesar pada Februari 2017 adalah
Tiongkok sebesar US$63,68 juta atau
24,19%, diikuti Singapura sebesar
US$47,08 juta atau 17,88%, dan Malaysia sebesar US$29,24 juta atau
11,11%.
Selama bulan Februari 2017, negara pemasok utama yang mengalami
kenaikan nilai impor adalah dari
negara Australia sebesar US$5,55 juta
atau 30,69%, Singapura sebesar
US$3,39 juta atau 7,76%, Argentina
sebesar US$2,96 juta atau 37,36%,
dan Thailand sebesar US$1,55 juta
atau 17,69%.
"Sedangkan enam negara pemasok
utama yang mengalami penurunan
nilai impor, tertinggi berasal dari
negara China sebesar US$38,38 juta
atau turun 37,60%, diikuti Israel
sebesar US$21,38 juta atau turun 100,

Malaysia sebesar US$8,87 juta atau
turun 23,26%, India sebesar US$4,43
juta atau turun 27,71%, Korea Selatan
sebesar US$2,29 juta atau turun
21,31%, dan Amerika Serikat sebesar
US$1,84 juta atau turun 9,81%,”
katanya.
Namun, kata pengamat ekonomi
Vincent Wijaya, tidak selamanya nilai
impor mencerminkan keuntungan.
Harus dilihat dulu struktur impornya,
apakah karena perlambatan ekonomi
di dalam negeri atau juga karena
perlambatan di negara pengimpor.
"Kalau misalnya konsumsi kita yang
menurun seiring dengan penguatan
penyerapan akan produksi dalam
negeri, saya kira itu bagus. Namun
misalnya jika barang impor itu adalah
bahan baku produksi, tentu ini harus
kita koreksi apa yang terjadi dengan
industri dalam negeri ataupun
Sumut. Dan saya kira kalau bahan
baku itu tidak masuk karena industri
di Sumut tidak sanggup beroperasi,
itu menunjukkan sesuatu yang tidak
bagus," katanya.z

DKP Medan Sidak ke Pasar Tradisional
 ledi munthe

MedanBisnis – Medan
Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
Kota Medan bersama Distanla, Perusahaan Daerah Pasar, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Rumah Potong
Hewan kembali melakukan inspeksi
mendadak (sidak), Selasa (4/4), pasar
tradisional. Hasilnya, ditemukan kios
penjualan ayam potong yang menggunakan air pencucian yang jorok
serta buah semangka yang sudah
rusak namun masih dipasarkan.
Sidak kali ini dipimpin Kepala
Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Muslim Harahap dengan tujuan
memberikan keamanan pangan yang
dikonsumsi masyarakat. Dalam sidak
ini, tim dibagi dalam 4 tim, masing-

masing bagian ikan basah dan kering,
bagian sayur dan buah, bagian daging
dan ayam serta bagian bumbu, tahu,
tempe dan mie.
Dari semua tempat didatangi, tim
petugas hanya membeli bahan pangan untuk dijadikan sampel, dalam
pemeriksaan laboratorium. Namun,
ketika di sebuah kios penjualan ayam
potong, petugas menemukan air
pencucian ayam yang jorok. " Untuk
masalah air, sudah berulang kali kita
melapor pak. Tapi tetap saja seperti
ini. Ada waktu tertentu air mengalir
Pak," ujar salah satu pemilik kios
ayam potong.
Menyikapi hal ini, Muslim pun
mempertanyakan hal ini kepada
Kepala Pasar Pusat Pasar, Daulat
Harahap yang saat itu, mendampingi

sidak. Di sini Muslim, meminta hal
tersebut harus segera diatasi, karena
akan akan memengaruhi kualitas
ayam yang dijual.
Ditegaskan Muslim, bahan pangan
yang dijual di pasar tradisional harus
benar-benar aman, sehingga tak ada
keraguan masyarakat untuk
berbelanja. "Akan kita kordinasikan
Pak dengan pihak PDAM Tirtanadi,"
ucapnya.
Usai melakukan sidak di Pusat
Pasar, tim bergerak menuju Maxi
Mart di kawasan Jalan Emas, Medan
Area untuk menyosialisasikan pemisahan tempat produk halal dan nonhalal. Sepanjang sidak, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Namun,
saat memeriksa ke bagian buah,
didapati buah semangka yang sudah

rusak masih dipajang. Karenanya,
Muslim mengingatkan untuk produk
yang tidak layak jual tidak dipajang.
"Kita sudah mengambil sampel,
dari kedua tempat untuk kita periksa
di laboratorium. Jika hasil pemeriksaan bahan pangan yang dijual
mengandung zat berbahaya, maka
akan kita surati PD Pasar dan Dinas
Perdagangan. Kalau membandel, kita
bersama BBPOM akan menindak, "
ujar Muslim.
Menyikapi sosialisasi itu, Wongso
Sumarto mewakili Maxi Mart di
Yanglim Building mengaku senang.
Dikatakannya, arahan dari Dinas
Ketahanan Pangan Kota Medan
menambah pengetahuan. Dikatakan
Wongso, arahan dan masukan yang
akan diterapkan pihaknya. z

Pertamina MOR 1 Pastikan Kesediaan Stok Premium
 yuni naibaho

MedanBisnis – Medan
PT Pertamina Marketing Operation
Region (MOR) I memastikan
kesiapan stok Bahan Bakar Minyak
(BBM) jenis premium di kawasan
wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Meski memang di beberapa Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
sering terjadi kekosongan premium.
"Mayoritas SPBU masih menjual
BBM premium. Hanya saja ada SPBU
di jalan utama/perkotaan atau tidak
tidak dilalui angkutan umum yang
tidak menjual premium. Tapi kalau di
daerah pinggiran masih tetap menjual
premium," ujar GM Pertamina MOR
1 Eldi Hendry saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan komisi C
DPRD Sumut di ruang komisi, Selasa
(4/4).
RDP yang dipimpin Wakil Ketua
Komisi C DPRD Sumut Indra Alamsyah, cuma dihadiri empat anggota
dewan dari 19 anggota Komisi C yakni
Sekretaris Komisi C Hartoyo, Meilizar
Latif dari Fraksi Partai Demokrat dan
Dameria Pangaribuan dari Fraksi PDI
Perjuangan. Di tengah-tengah rapat,
bertambah
anggota
dewan
Muhammad Havez dari Fraksi PKS
dan Sutrisno Pangaribuan dari Fraksi
PDI Perjuangan.

Dijelaskan Eldi, Pertamina tetap
menjual BBM premium dan masyarakat diberi pilihan untuk membeli
jenis BBM yang lain seperti Pertalite
dan Pertamax. "Dengan hadirnya
Pertalite, pemerintah memberi edukasi
kepada masyarakat untuk membeli
jenis BBM lain yang beda harga sekitar
Rp 400 antara Pertalite dan Premium.
Karena meski sekarang penggunaan
Premium hanya di beberapa negara
seperti India," ujarnya.
Tapi memang, diakuinya, sering
SPBU mengalami kekosongan Premium karena ketersediaan tangki di
masing-masing SPBU tidak bertambah
sedangkan jenis BBM nya ada tambah
Pertalite. "Tapi Premium masih ada dan
kita jamin stoknya aman," ucapnya.
Penjelasan ketersediaan Premium
ini, menjawab pertanyaan anggota
Komisi C, Sutrisno Pangaribuan yang
menyatakan, sejak kehadiran Pertalite, BBM jenis premium sering sekali
kosong di SPBU. "Apa ini karena
kesengajaan karena banyak SPBU
yang tidak lagi menjual premium.
Padahal banyak masyatakat yang
masih pakai premium," ucapnya.
Eldi juga memaparkan, keberadaan
Pertamini dan pengecer BBM bukan
bagian dari Pertamina karena
tugasnya sedang dijajaki BPH Migas.
"Kami juga sempat mau somasi soal

logo Pertamina yang dipakai Pertamini. Tapi mekanisme penyaluran itu
ke BPH Migas. Untuk kesediaan BBM
yang kosong di SPBU bisa langsung
menebus ke Pertamina, kalaupun
untuk distribusinya sering terkendala
khususnya ke daerah-daerah terpencil
seperti karena jalanan atau bencana
lain," ucapnya.
Paj
ak
ajak
Sementara anggota Komisi C, Meilizar Latief, meminta Pertamina untuk
mendapatkan angka Pendapat Asli
Pendapatan (PAD) yang akurat dari
pajak bahan bakar kendaraan
bermotor (PBBKB), maka pertamina
sebagai Wajib Pajak Pungutan (Wapu)
harus memberikan data yang akurat
kapada Dinas Pendapatan dengan
membuat sistem pelaporan per
periodik dan melampirkan data
pendukung pemotongan pajak sesuai
dengan fakta di lapangan.
"Rekonsilasi data harus dilakukan
bersama dinas pendapatan sehingga
jika terjadi ketidakcocokan data
pelaporan dan data setoran kas ke
rekening Pemprovsu dapat dengan
mudah dideteksi. Pertamina sebagai
pelaku aktif dalam pemungutan
PPKB bermotor diminta taat asas dan
peraturan harus memberikan data
yang riil jangan ada data keuangan
yang tersembunyi hal ini untuk

optimalisasi PAD," tukasnya.
Menjawab itu, Eldi Hendry menyatakan, Pertamina taat dan patuh
terhadap regulasi pemerintah yang
berlaku, khususnya dalam bidang
perpajakan. Pertamina memberikan
kontribusi kepada Pemerintah Daerah
melalui PBBKB di Sumatera Bagian
Utara (Sumbagut) mengacu pada UU
No 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Gubernur Sumatera Utara
No 26 Tahun 2012.
"Untuk Sumut, kontribusi PBBKB
tahun 2016 adalah sebesar Rp 742
miliar. Pelaporan disampaikan kepada
Dinas Pendapatan Daerah dengan
rincian laporan per segmen, per
produk, per kabupaten/kota setiap
bulannya ke Gubernur di 5 provinsi.
Jumlah setoran mengacu pada
penjualan produk Bahan Bakar
Penugasan, seperti Premium dan
Biosolar serta Bahan Bakar Khusus
Pertalite, Pertamax, Dexlite, Pertamax
Plus serta Bahan Bakar Solar Industri,”
ungkapnya.
Dalam proses penjualan, Pertamina menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP),
termasuk dalam hal penarikan pajak
yang beroperasi secara terintegrasi.
Serta setiap pelaporan pajak
Pertamina telah diaudit oleh BPK. z
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Petani Keluhkan Anjloknya Nelayan Labuhanbatu Diproteksi Asuransi
Harga Cabai
 fajar dame harahap

MedanBisnis – Rantauprapat

 misno

MedanBisnis –Langkat
Para petani cabai mengeluhkan anjloknya harga jual cabai merah
saat ini yang hanya berkisar Rp 8.000 per kilogram (kg). Padahal,
harga cabai di tingkat kios-kios dan pengecer keliling saat ini masih
Rp 3.000 per ons atau Rp 30.000 per kg.
"Kalau harga cabai di kedai pengecer tadi pagi saya beli Rp 3.000
per ons. Belum naik dan tidak juga murah, stabil saja pak,” sebut
Nana, seorang konsumen di Lingkungan IV Kolam Luar Kelurahan
Pekan Gebang Kecamatan Gebang, Selasa (4/4).
Pedagang grosir cabai di Pasar Kecamatan Tanjungpura, Langkat
mengakui, harga cabai yang mereka jual berkisar antara Rp 18.000
- Rp 20.000 per kg. "Cabai dari Aceh dan cabai lokal banyak, kita
jual masih berkisar Rp 18.000 - Rp 20.000 per kg," kata Kaster
Sinaga, pedagang cabai.
Keluhan petani cabai ini sangat dirasakan petani cabai di
Kecamatan Secanggang dan Kecamatan Binjai. "Kalau harga jual
terus bertahan murah, kami bakal tidak menanam cabai lagi ke
depannya. Modal saja tidak balik, harga pupuk dan obat obatan
untuk perawatan cabai harganya mahal. Sementara harga jualnya
hanya Rp 8.000 per kg,” ucap Kliwon dan Ridwan, petani cabai di
Kecamatan Secanggang dan Binjai.*
Seharusnya kata mereka, harga ideal cabai dari petani berkisar
antara Rp 15.000- Rp 20.000 per kg. “Jadi petani bisa berkelanjutan
menanam cabai dan harga di pasar juga stabil di kisaran Rp 25.000
per kg,” ungkap Kliwon. z

Para nelayan di Labuhanbatu
terlindungi melalui asuransi
perlindungan kerja. Baik asuransi
proteksi kecelakaan di darat
maupun perairan.
Asuransi tersebut terdiri dari
asuransi Kasindo dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) dan
Asuransi Ramayana dari Provinsi
Sumatera Utara (Sumut). Para
nelayan yang mendapatkan asuransi
tersebut diperuntukkan bagi nela-

yan di Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Panai Hulu dan Bilah
Hilir.
"Sedikitnya ada 3.118 dari
6.400 nelayan Kabupaten Labuhanbatu menerima kartu asuransi
itu," kata Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten
Labuhanbatu Jumingan di Rantauprapat, Selasa (4/4) di selasela penyerahan polis asuransi
secara simbolis.
Menurut Jumingan, Pemkab
Labuhanbatu akan terus mengajukan tahap selanjutnya. "Ini pro-

gram nasional. Namun dikarenakan Pak Bupati menilai ini
sangat penting demi kesejahteraan nelayan, maka terus dilakukan koordinasi agar semua program apapun segera dirasakan
masyarakat," sebut Jumingan.
Dipaparkannya, asuransi tersebut dapat digunakan nelayan
jika terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan seperti kecelakan
kerja, baik di laut maupun darat.
"Kami harap dengan bantuan
asuransi, seluruh nelayan di
Labuhanbatu merasa lebih te-

nang dalam menjalani aktivitasnya dan semakin giat bekerja mencari ikan di laut," katanya.
Saat penyerahan kemarin,
sambung Jumingan, juga diserahkan santunan kematian kepada ahli waris almarhum Sukri
di Desa Sei Sanggul Kecamatan
Panai Hilir sebesar Rp 160 juta.
Seorang anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dipa
Topan mengapresiasi Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan
maupun Bupati Labuhanbatu.
Walau diketahui program

asuransi itu bukan dari daerah,
tetapi dari sana dapat dilihat
sebuah tindakan kepedulian
pemimpin terhadap masyarakatnya.
Untuk itu, lanjut dia, masyarakat khususnya nelayan wajar
berbangga hati. Karena, inikali
pertamanya nelayan diberikan
perhatian atas keselamatannya
saat bekerja. "Ini bentuk keseriusan perhatian pemerintah
kepada masyarakat khususnya
para nelayan," ujar Dipa.z

2018, Mentan Fokus Peningkatan
Produktivitas Hortikultura
MedanBisnis –Jakarta
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan,
institusinya akan fokus meningkatkan produktivitas tanaman
hortikultura pada 2018 antara lain kedelai, cabai dan bawang.
"Kita selesaikan satu persatu, intinya Bapak Presiden, dan itu benar
bagaimana anggaran kita produktif. Kalau hortikultura, di pangan ada
kedelai, ada cabai-bawang, peternakan ada sapi, perkebunan ada gula.
Jadi ini harus fokus," kata Amran ditemui usai menghadiri Sidang
Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Selasa (4/4).
Menurut Amran, Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2016,
fokus meningkatkan produksi cabai, bawang dan beras, sementara
pada 2017 difokuskan kepada tanaman jagung.
Amran juga mengatakan, hingga April 2017 belum terdapat
permintaan untuk impor komoditas jagung. "Belum ada permohonan
impor dan stok kita masih banyak," ujar Mentan terkait komoditas
jagung pada 2017.
Sebelumnya, dalam sambutannya saat Sidang Kabinet Paripurna
yang membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018, Presiden Jokowi
mengarahkan Menteri Pertanian untuk lebih mengembangkan
tanaman hortikultura.
Presiden menilai, peningkatan produksi padi sudah dapat
mencukupi kebutuhan dalam negeri dan persediaan cadangan gabah.
"Biasanya bulan-bulan Januari-Februari-Maret ini, stok kita paling
rendah, tapi saat ini menjelang ke panen raya justru stoknya sangat
banyak," jelas Jokowi.zant
 antara foto/adeng bustomi

PRODUKSI TELUR AYAM MENURUN

Pekerja mengambil telur di kandang ayam petelur Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (4/4). Akibat cuaca tidak menentu dan hujan hasil produksi telur
menurun, dari biasanya menghasilkan 15 peti saat ini hanya mampu memperoleh 12 peti telur atau 4,5 kuintal telur per harinya dengan harga jual Rp17.000 per kilogram. Para
peternak berharap pemerintah dapat menstabilkan harga telur di pasaran serta mempunyai harga standar.

Bulog Diminta Tingkatkan
Serapan Gabah Petani
MedanBisnis – Jakarta
Kontak Tani Nelayan
Andalan (KTNA) meminta
Perum Bulog untuk
meningkatkan penyerapan
gabah petani sebagai
salah satu upaya
mengantisipasi penurunan
nilai tukar petani (NTP).
Ketua KTNA Winarno Tohir di
Jakarta, Selasa (4/4), mengatakan menurut data lima tahun
terakhir, pada bulan FebruariMaret bahkan sampai April 2017,
NTP turun selalu menjadi fenomena bulanan.
"Jadi solusi memperbaiki NTP
saat ini adalah Bulog agar meningkatkan serapan gabah petani
di lokasi-lokasi panen raya dan
harga jatuh," katanya menanggapi
data Badan Pusat Statistik (BPS)
yang menyebutkan NTP Maret
2017 mengalami penurunan.
BPS menyebutkan, NTP nasional Maret 2017 sebesar 99,95
atau turun 0,38% dibanding
NTP bulan Februari. Demikian
juga Februari 2017, NTP nasional
turun 0,58% dibandingkan sebelumnya.
Winarno menilai, penurunan

NTP merupakan hal yang wajar
sebab, bulan Februari-Maret
2017 ini merupakan musim panen raya padi, musim hujan
kadar air gabah tinggi, harga
gabah menjadi jatuh, sehingga
penerimaan petani ya berkurang.
Oleh karena itu, selain meningkatkan penyerapan gabah
petani, lanjut dia, Bulog juga

diminta memotong rantai pasok
tata niaga yang saat ini terlalu
panjang dan menyediakan sarana pengeringan gabah di wilayah terkena hujan.
Sementara itu, Kepala Biro
Humas Kementerian Pertanian
(Kementan) Agung Hendriardi
mengatakan, sejumlah upaya
yang telah dilakukan pemerintah

mungkinan anjloknya harga
saat musim panen.
Selain itu, tambahnya, pemerintah meluncurkan program
Asuransi Usaha Tani (AUT),
yang mana sampai saat ini 656.000 hektare lahan petani sudah
diasuransikan dan hampir seluruh lahan usaha tani yang
terkena puso.zant

Mahasiswa UMA Gelar Kemah Bakti Tani Nasional
 dewi syahruni lubis

MedanBisnis –Medan
Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas
Medan Area (UMA) mengadakan acara
Seminar Nasional dan Kemah Bakti Tani
Nasional di pelataran Fakultas Pertanian
UMA Medan.
Acara yang dilaksanakan selama lima hari,
yakni Expo pertanian yang diadakan di
kampus dari tanggal 4-5 April 2017,
kemudian pada 5 April 2017, digelar acara
seminar nasional. Setelah itu dilanjutkan
dengan memberikan penyuluhan di Desa
Negeri Gugung Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deliserdang selama tiga hari.
Kegiatan tersebut dikerjasamakan dengan
Dinas Pertanian Sumut dan para petani.
"Untuk penyuluhan, kita menggelar kerja
bakti, bersih desa serta mempertemukan

Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Sumut

petani dengan Dinas Pertanian Sumut, agar
para petani dapat menyampaikan segala
keluhan dan permasalahan yang mereka
hadapi selama ini," ujar Ketua Panitia Acara
Ari Arjuna kepada MedanBisnis di sela-sela
acara tersebut, Selasa (4/4).
Untuk Expo lanjut Ari, bekerjasama
dengan tiga kampus lainnya, diantaranya
UMN (Universitas Muslim Nusantara),
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis
dan Perkebunan (STIPAP), Universitas
Teuku Umar Aceh.
Dikatakannya, selain memamerkan hasil
penelitian mahasiswa dan dosen pertanian
masing-masing seperti bibit dan buah pisang,
daun bawang, sayuran hidroponik/organik
dan sebagainya acara tersebut juga
memamerkan hasil produk hilir seperti
kelapa sawit, kopi, bibit durian dan peralatan
untuk irigasi yang diciptakan mahasiswa

STIPAP.
Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian
UMA Dr Syahbudin diwakili Suswati selaku
dosen prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UMA dan ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat
mengapresiasi para mahasiswa yang sudah
melaksanakan acara ini dengan sukses.
Ia berharap, setalah ini para mahasiswa
dapat mengaplikasikannya di lapangan dan
dapat membantu petani menyelesaikan
permasalahan mereka.
"Acara ini sebagai ajang promosi kampus
serta silaturahmi antar mahasiswa lainnya.
Kita juga berharap acara seperti ini tidak
berhenti sampai di sini saja. Kita ingin
berkelanjutan, bahkan dapat mengajak kerja
sama dengan kampus lainnya yang lebih luas
lagi," kata Suswati yang juga merupakan
peserta pameran.z

Binjai Kembangkan Sayuran Organik

Periode tanggal 29 Maret s/d 05 April 2017
 rozie winata

MedanBisnis –Medan

 Sumber: Dinas Perkebunan Sumatera Utara

untuk mengantisipasi penurunan
NTP antara lain menetapkan
Harga Pembelian Pemerintah
(HPP) dan harga dasar dengan
mempertimbangkan margin yang
wajar diterima oleh petani dan
tidak mendongkrak inflasi.
Penetapan HPP dan harga
dasar, lanjutnya, dilakukan untuk melindungi petani dari ke-

Pemerintahan Kota (Pemko) Binjai terus
mengembangkan pemanfaatan tanaman
organik. Karenanya, dalam pagelaran Pekan
Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-46, melalui
paviliunnya, Binjai memperkenalkan model
pertanian ini.
“Saat ini Kota Binjai tengah mengembangkan tanaman sayuran menuju organik.
Dan, itu dilakukan dengan pemanfaatan
lahan pekarangan," ungkap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian
Binjai Erni Yusnita kepada MedanBisnis,
Senin malam (3/4) di Paviliun Pemko Binjai.

Erni menjelaskan, pembinaan dilakukan
kepada kaum ibu dengan memilih berbagai
jenis komoditas seperti bayam, kangkung,
bunga kol, tomat ataupun cabai. Dengan
pemanfaatan lahan pekarangan itu, hasil
pertaniannya diharapkan dapat diperuntukan sebagai konsumsi rumah tangga.
Dipilihnya tanaman sayuran ini, ujar Erni,
dikarenakan untuk organik tanaman hortikultura dianggap lebih toleran. Sementara
pada tanaman keras ataupun tanaman
pangan, penerapan organik dinilai tidak optimal sehingga cenderung memakai bahan
kimia.
Selain itu, kendati tujuan utama program
ini digalakkan untuk tujuan konsumsi rumah

tangga, namun apabila dilakukan dengan
serius dapat memberikan peluang usaha.
Terbukti, dari sebagian ibu-ibu yang didampingi juga ada yang sempat menjual hasil
pertaniannya.
"Jadi sebetulnya juga bisa menghasilkan.
Tapi memang jika untuk skala usaha, produknya menjadi lebih mahal," terangnya.
Menurut Erni, antusiasme kaum ibu di
Binjai tergolong bagus. Banyak ibu-ibu di
Binjai yang sudah menerapkan model
pertanian ini di pekarangan rumahnya.
"Sejak tahun 2013, pemanfaatan lahan
pekarangan dengan tanam sayur menuju
organik ini sudah berjalan," pungkasnya.
z
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OJK Targetkan Satu
Juta Agen Laku Pandai
MedanBisnis – Palembang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan
sebanyak satu juta agen laku pandai pada 2020
untuk memperluas akses masyarakat pada Industri
Keuangan Non Bank.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D
Hadad di Palembang, Selasa (4/4), mengatakan
kehadiran layanan bank tanpa kantor melalui jasa
agen ini diharapkan dapat mempercepat inklusi
keuangan bagi masyarakat di daerah.
"Bank tanpa kantor dengan memanfaatkan agen
sebagai perpanjangan tangan perbankan penting
untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di
daerah pelosok," kata dia, seusai meresmikan
gedung Kantor OJK Regional 7 Sumbagsel di
Palembang.
Ia mengatakan saat ini terdapat 300.000 agen
yang tersebar di Tanah Air. Untuk itu OJK memiliki
program layanan keuangan tanpa kantor dalam
rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) untuk
penyediaan layanan perbankan dengan didukung
teknologi informasi.
Berdasarkan hasil survei indeks literasi dan inklusi
keuangan tahun 2016, diketahui indeks literasi dan
inklusi keuangan Sumsel meningkat, yaitu indeks
literasi keuangan 31,64% dan indeks inklusi
keuangan 73,09% dari sebelumnya tahun 2013
sebesar 23,25% dan 66,75%. "Indeks ini telah
melampaui indeks tingkat nasional yang masingmasing sebesar 29,7% dan 67,8%," kata dia.
Menurutnya, untuk merealisasikan inklusi
keuangan diperlukan peran semua pihak, tidak
hanya perbankan. "Inklusi keuangan itu harus
inklusif dan tidak bisa diselesaikan oleh bank saja.
Makanya perlu ada peran pihak lain, seperti TPAKD
(tim percepatan akses keuangan daerah)," kata dia.
Ia menambahkan kantor Regional 7 juga dapat
menjadi mitra pemerintah daerah dalam upaya
peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di
Sumsel.
"Sinergi ini tercermin melalui program pemda
berupa tim percepatan akses keuangan daerah
(TPAKD) Sumsel dan pembentuk tim kerja satgas
waspada investasi," ujar dia. ant

Jamkrindo Gandeng
Perusahaan Penjaminan
Malaysia Dongkrak UMKM
MedanBisnis – Jakarta
Perum Jamkrindo menggandeng perusahaan
penjaminan asal Malaysia Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhard (CGCMB), untuk
mengembangkan potensi pembiayaan dan pasar
bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Direktur Utama Jamkrindo Diding S Anwar di
Jakarta, Selasa (4/4), melalui keterangan tertulis,
mengatakan pihaknya mendukung langkah
perusahaan negara jiran tersebut untuk menginisiasi
kerja sama lintas negara dalam mengembangkan
UMKM.
"Usulan kami agar Jamkrindo dan CGCMB Malaysia melakukan kesepakatan yang dituangkan
dalam Memorandum of Understanding (MoU)
untuk mengakomodasi upaya-upaya pembinaan
UMKM lintas negara," kata Diding saat menerima
delegasi CGCMB.
CGCMB juga merupakan mitra pengembangan
(development partner) dan timpalan atau mitra Indonesia dalam Asian Credit Supplementation Institutions Confederation (ACSIC).
Diding mengatakan Jamkrindo akan meluncurkan program Konsultasi Manajemen dan
Pendampingan UMKM. Program itu untuk
membina UMKM, baik pelaku usaha yang terjamin
kreditnya maupun calon terjamin agar dapat
meningkatkan usaha, dan merambah pasar
internasional.
Diding menekankan UMKM Indonesia juga
memerlukan akses pasar ke Malaysia, maupun
jaringan pasokan. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama memperluas pasar UMKM,
salah satu caranya dengan memanfaatkan peran
diaspora masing-masing negara.
"Perum Jamkrindo dan CGCMB dapat diperluas
antara lain melakukan sosialisasi atau Konsultasi
Manajemen bagi UMKM yang memiliki potensi
bisnis tersebut, penciptaan pasar atau outlet dengan
dukungan para pihak di Indonesia maupun Malaysia, pemanfaatan peran diaspora untuk mendukung
pengembangan UMKM, maupun upaya-upaya lain
yang mengarah pada kegiatan peningkatan UMKM
masing-masing negara di lingkungan ASEAN
maupun lokasi yang lebih luas," kata Diding. ant

Pengampunan Pajak
Sebabkan Deflasi
MedanBisnis – Jakarta
Pengamat ekonomi Aviliani berpendapat,
berakhirnya program pengampunan pajak turut
menyumbang deflasi yang tercatat sebesar 0,02%
pada Maret 2017.
"Dengan amnesti pajak, banyak orang yang
sebagian ikut sehingga ada pengurangan
konsumsinya. Itu juga memengaruhi harga," kata
Aviliani di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa
(4/4).
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat pada Maret 2017 terjadi deflasi 0,02%.
BPS menilai penurunan harga sejumlah bahan
makanan menjadi penyumbang utama deflasi
tersebut.
Aviliani menilai deflasi yang terjadi Maret 2017
sebagai hal yang wajar. Dia mengatakan ke
depannya pemerintah perlu memperhatikan
mengenai masalah pangan.
"Memang ini harus dijaga inflasi-deflasi,
kesinambungan. Karena biasanya kalau sudah
inflasi, untuk turun kembalinya susah," kata dia.
Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin (3/4),
mengatakan bahan makanan mengalami deflasi
0,66% sehingga andilnya terhadap deflasi Maret
2017 sebesar 0,14%.
Adapun komoditas pangan yang berkontribusi
terhadap deflasi antara lain cabai merah 0,08%,
beras 0,03%, cabai rawit 0,03%, ikan segar
0,02%, telur ayam ras 0,02%, dan bawang putih
0,01%.
"Penurunan harga yang lumayan tajam untuk
beberapa pangan dominan tersebut, menyebabkan terjadinya deflasi pada kelompok pengeluaran bahan makanan," ujar Suhariyanto. ant

antara foto/akbar nugroho gumay/kye/17

IHSG TERUS CATATKAN REKOR

SEJUMLAH pialang berbincang di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (4/4). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mencetak rekor level tertinggi setelah ditutup menguat 45 poin atau
0,80% ke level 5.651,82.

Cari Masukan Masalah Ekonomi

OJK Gelar Dialog
dengan Pemangku Kepentingan

daniel pekuwali

MedanBisnis – Medan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
menyelenggarakan dialog dengan
pemangku kepentingan dalam upaya
mendengar dan mencari masukan
mengenai permasalahan ekonomi
dan pembangunan di daerah. Dialog
ini akan digelar dua kali masingmasing di wilayah Indonesia barat
dan sekali di wilayah timur.
Untuk yang pertama, pertemuan yang

diberi nama OJK Regional Financial Dialogue
ini dilaksanakan di Medan pada Rabu (5/4).
Dihadiri lebih dari dua ratus peserta dari
berbagai latar belakang seperti, pemerintah
daerah, pelaku usaha, akademisi dan pengamat, industri jasa keuangan, organisasi profesi
serta mahasiswa.
Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK Triyono mengatakan, OJK
sangat berkepentingan untuk mendapatkan
masukan dari berbagai pihak tentang bagaimana industri keuangan memberi kontribusi
pada pembangunan ekonomi di daerah.
"Kegiatan ini sebagai respon atas permintaan
Presiden Joko Widodo kepada lembaga
keuangan agar berperan lebih dalam pem-

bangunan yang berkeadilan," kata Triyono
melalui siaran pers yang diterima MedanBisnis, Selasa (4/4).
Sebelumnya dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo mengatakan
bahwa pembangunan ekonomi nasional
sekalipun tumbuh memadai namun memiliki
masalah dalam distribusi pendapatan, baik
antara golongan masyarakat maupun antara
wilayah.
Gini rasio yang merefleksikan tingkat
ketimpangan memang membaik, namun
tetap saja terdapat masalah dalam
pemerataan hasil-hasil pembangunan. ‘’Kami
di OJK akan menjadi mitra strategis dengan
pemangku kepentingan dalam pembangunan

ekonomi wilayah,’’ ujar Triyono.
Dalam dialog di Medan hadir sebagai
narasumber adalah Kepala Bappeda Provinsi
Sumatera Utara Ir H Irman MSi, Ketua Ikatan
Sarjana Ekonomi Indonesia Medan Prof Dr
Ramli SE MS, Ketua Kadin Sumatera Utara
Ivan Iskandar, Kepala Kantor Regional 5 OJK
Lukdir Gultom dan Kepala Departemen
Pengembangan Kebijakan Strategis OJK
Rendra Zairuddin Idris.
Setelah di Medan, seri dialog dengan
berbagai elemen di daerah ini akan diselenggarakan di wilayah timur pada pertengahan
tahun 2017 yang juga akan mengundang berbagai
pihak yang berkepentingan dalam pembangunan
ekonomi di wilayah tersebut.

Sukuk Bisa Jadi Alternatif Pembiayaan Daerah
MedanBisnis – Jakarta
Direktur Pembiayaan Syariah
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan penerbitan obligasi berbasis
syariah atau sukuk bisa dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan daerah.
"Sukuk daerah atau obligasi daerah perlu dipertimbangkan untuk
mengatasi keterbatasan anggaran
dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah," kata Suminto
dalam seminar di Jakarta.
Suminto mengatakan penerbitan
sukuk ini bukan untuk mendorong
daerah supaya berutang, tapi agar
proses pembangunan daerah dan
nasional bisa sejalan sesuai dengan
rencana pembangunan nasional,
yang sudah ditentukan dalam RPJMD maupun RPJM.
Menurut Suminto, pada dasarnya
sukuk merupakan instrumen yang
menggunakan pendekatan investasi
daripada pendekatan utang.
Namun, diakui penerbitan sukuk
masih membutuhkan sosialisasi
yang lebih mendalam kepada para
pemangku kebijakan di daerah
dalam aplikasinya.
Ketua Program Pascasarjana Uni-

versitas Paramadina Handi Risza
Idris ikut menggarisbawahi perlunya pemikiran baru terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah,
termasuk dengan penerbitan obligasi berbasis syariah.
Menurut dia, saat ini juga merupakan momen yang tepat untuk
meninjau ulang atau merevisi dasar
kebijakan pengelolaan keuangan
negara dan daerah.
"Terobosan menggunakan sukuk
daerah dapat menjadi alternatif
yang sangat potensial, meski membutuhkan kesiapan daerah berupa
regulasi dan budaya pengelolaan
anggaran yang lebih baik," kata
Handi.
Handi menambahkan sukuk yang
memiliki sifat transaksi berbasis
underlying asset dapat memberikan
manfaat tepat guna anggaran,
transparansi, akuntabilitas dan
pengawasan pengelolaan yang lebih
baik bagi pemerintah daerah.
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis
Universitas Indonesia Dodik Siswantoro menambahkan proses reformasi administrasi yang dilakukan
oleh Umar bin Abdul Aziz bisa
menjadi salah satu model yang
diteliti oleh pemerintah daerah.
Menurut Dodik, pengelola ke-

uangan daerah perlu mengambil
inspirasi dan pelajaran dari penerapan model kebijakan fiskal Islam
dalam konteks kontemporer.
"Corak instrumen keuangan publik dalam ekonomi Islam, yang
menempatkan kelompok masyarakat kecil sebagai objek pertama
dan utama pembangunan ekonomi,
bisa menjadi pelajaran yang perlu

diperhatikan dalam pengelolaan
anggaran pemerintah," ujarnya.
Selama ini penerbitan Sukuk
Negara Ritel dilakukan secara reguler sejak tahun 2009 dan menjadi
salah satu instrumen inklusi keuangan serta berperan efektif dalam
upaya transformasi masyarakat Indonesia dari saving-oriented society
menjadi investment-oriented soci-

ety.
Minat masyarakat terhadap Sukuk Negara Ritel juga semakin baik,
yang terlihat dari nominal penerbitan dari sebesar Rp 5,5 triliun pada
2009, menjadi Rp 31,5 triliun pada
penerbitan 2016. Total akumulasi
penerbitan Sukuk Negara Ritel
sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp 122,3 triliun. ant

OJK Kaji Pembentukan Broker Syariah
MedanBisnis – Jakarta
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
terus mendorong perkembangan
industri jasa keuangan syariah di
berbagai sektor. Salah satu yang
didorong sektor pasar modal.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal OJK Nurhaida, pihaknya
tengah mengkaji untuk mendorong
pembentukan anggota bursa (AB) atau
broker syariah. Sementara untuk saat
ini OJK tengah membentuk kebijakan
agar munculnya manajer investasi (MI)
khusus syariah.
"Jadi kita kembangkan semua
baik dari produknya, pelaku indus-

trinya. Karena juga ada misalnya
beberapa peraturan seperti MI
syariah, jadi mungkin nanti ada
broker syariah. MI syariah sedang
kita buat bagaimana tata kelola
syariahnya," tuturnya di Jakarta .
Namun Nurhaida mengaku pembentukan broker syariah itu masih
dalam bentuk wacana. Sementara
saat ini OJK tengah mendorong
pembentukan MI syariah.
"(Broker syariah) nanti kita lihat,
karena ada beberapa usulan. Tentu
harus ada kajian yang bisa melihat
seberapa jauh diperlukan. Nanti
arahnya coba kita lihat, sekarang

baru MI syariah," imbuhnya.
Untuk MI syariah yang dimaksud Nurhaida yakni sebuah divisi
MI yang menyediakan instrumen
investasi seperti reksa dana yang
berbasiskan saham-saham syariah.
"Kalau saham syariah kan sudah
ada daftar efek syariah. Untuk
pasar modal syariah sebenarnya
kita selalu mencari upaya pengembangan dan beberapa peraturan
sebetulnya sudah dalam pembahasan. Jadi sebetulnya konsepnya bagaimana kita memberikan
dorongan agar pasar modal syariah
berkembang," pungkasnya. dtf

Allianz Indonesia Ajak Wujudkan Kemandirian Finansial
dewi syahruni lubis/ril

MedanBisnis – Medan
Bertepatan dengan Global Money Week
(GMW) yang berlangsung selama 27 Maret –
2 April 2017, Allianz Indonesia mengajak
generasi muda yang terdiri dari mahasiswa
dan siswa SMA untuk berbagi pengetahuan
dalam bidang ekonomi keuangan, serta
mendorong semangat kewirausahaan melalui
talkshow interaktif dari para pakar di berbagai
industri keuangan dan kewirausahaan.
Allianz Indonesia bekerja sama dengan
Youth Finance Indonesia mengadakan serangkaian acara di Universitas Indonesia (UI)
Depok, pada 1 April 2017, di mana para peserta
berkesempatan mendapatkan berbagi ilmu
mengenai investasi dan kewirausahaan.
GMW merupakan sebuah kampanye global
yang diinisiasi oleh Child and Youth Finance In-

ternational (CYFI) dan bertujuan agar generasi
muda memiliki pengetahuan mengenai keuangan
dan cara mengelola keuangan dengan tepat
sehingga mereka dapat menciptakan penghasilan
secara mandiri sejak dini. Tema yang digunakan
tahun ini adalah ‘Learn, Save, Earn' sehingga
benar-benar mengedepankan pentingnya generasi
muda untuk memiliki pengetahuan, strategi
pengelolaan keuangan yang tepat dan relevan,
sehingga mampu memetik hasilnya di masa
depan.
Dalam enam tahun penyelenggaraannya,
program GMW oleh Allianz telah melibatkan
lebih dari 480 remaja. Selama kurun waktu
tersebut, Allianz Indonesia fokus memberikan
berbagai edukasi mengenai pentingnya menabung dan berinvestasi sejak dini kepada anak
dan remaja. Oleh karenanya pada tahun ini
tema kemandirian finansial dipandang
sebagai fase lanjutan yang sesuai dengan mo-

mentum dukungan pemerintah atas kewirausahaan khususnya bagi generasi muda.
"Program Global Money Week merupakan
kendaraan yang tepat untuk menciptakan
momentum berbagi pengetahuan terkait
pengelolaan keuangan secara rutin setiap
tahunnya. Dengan dukungan para mitra kami,
program ini mampu dikemas secara ringan,
menyenangkan dan inspiratif bagi generasi
muda. Kami berharap muncul lebih banyak
lagi generasi muda yang berani mengejar
kemandirian finansial sedini mungkin melalui
semangat kewirausahaan," jelas Indra Yuliawan selaku Head of CSR Allianz Indonesia
melalui siaran pers yang diterima MedanBisnis, Selasa (4/4).
Agus Sugiarto selaku Kepala Departemen
Literasi dan Inklusi Keuangan OJK memberikan sambutan dan dukungan atas acara
Global Money Week 2017, menerima kenang-

kenangan dari Allianz Indonesia yang diwakili
oleh Ketua Yayasan Allianz Peduli Mochammad Reza.
Kemudian, Indra Yuliawan selaku Head of
CSR Allianz Indonesia dan Project Owner program Trust Network Finance (TNF) berbagi
pengetahuan mengenai tips wirausaha.
Irvan Hanif Dereinda selaku Investment
Communication Allianz Indonesia memberikan materi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, dan Nicky Hogan selaku
direktur Bursa Efek Indonesia mengajak
kaum muda untuk sadar investasi sejak usia
muda, terutama di bidang saham
Sebagian pembicara acara talk show di Global Money Week 2017, antara lain Aldi Adrian
Hartanto selaku Head of Investments of
Mandiri Capital, Antonius Taufan selaku CEO
& Founder Gift Card Indonesia, Indra Yuliawan selaku Project Owner Trust Network Finance Allianz Indonesia.
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Warga Lobu Tua
Minta Pemerintah Perbaiki Jalan

Petani Karet Siulang Aling Makin Terbebani
zamharir rangkuti

MedanBisnis – Panyabungan

tumpal sijabat

MedanBisnis – Samosir
Warga Desa Saornauli Hatoguan, Dusun Lobu Tua, Kecamatan
Palipi, Kabupaten Samosir, meminta Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Samosir memperbaiki jalan rusak di desa mereka.
Pasalnya, jalur itu vital bagi warga karena saat ini tidak ada
satupun angkutan umum yang mau mengangkut penumpang dari
dan ke desa mereka.
“Kami meminta pemerintah yang dinakohdai Bupati Samosir
Rapidin Simbolon bersama Wakil Bupati Juang Sinaga, untuk
segera memperbaiki jalan desa kami,” kata Meslinar Nadeak (34)
salah satu warga setempat.
Menurutnya, kondisi jalan tersebut sudah lama rusak dan belum
pernah diperbaiki hingga saat ini. Akibatnya tak satupun
angkutan umum yang mau membuka pengangkutan sehingga
anak-anak dari desa yang akan bersekolah ke Palipi, yang berjarak
tujuh kilo meter (km) harus berjalan kaki setiap harinya.
“Jika saat musim hujan seperti sekarang ini, keadaan jalan becek
dan susah dilalui warga, warga juga kesulitan untuk menjual hasil
pertanian ke pasar,” ungkap Mesli.
Senada juga dikatakan Cahaya Situmorang. Menurutnya,
kondisi jalan tersebut rusak sudah begitu lama dan hingga saat
ini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki.
“Kami harap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan rusak
yang ada di desa kami ini, agar transportasi yang menghubungkan
antar desa dan kecamatan itu bisa lancar,” pinta wanita yang
kesehariannya bekerja melalui jalan tersebut.

Rabu, 5 April 2017

Para petani karet di Mandailing Natal (Madina) makin
terbebani. Sebab, petani karet

alam di wilayah Siulang Aling
meliputi Desa Ranto Panjang,
Lubuk Kapundung I, Lubuk
Kapundung II dan Desa Hutaimbaru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina, harus me-

ngeluarkan biaya tambahan ongkos robin (perahu motor) agar
sampai ke pengepul atau toke.
Ironis memang penderitaan
yang dialami petani karet di
daerah tersebut. Sudah harga

anjlok, petani karet terpaksa
mengeluarkan biaya tambahan,
sehingga harga tidak sama lagi
dengan daerah lain. Hal itu mengingat kondisi jalur darat yang
tidak ada ke wilayah tersebut

Pagelaran Seni Budaya
Ajang Promosikan Pariwisata
putra hutagalung

MedanBisnis – Medan
Pagelaran seni budaya Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) di
Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) bergemuruh dengan berbagai
penampilan kesenian dan kebudayaan asal Kabupaten Tapteng,
Sabtu (1/4). Pagelaran seni budaya ini ajang mempromosikan
pariwisata Tapteng.
Ditampilkan tari-tarian dari Sanggar Kamista dan siswa-siswi
asal SMA Negeri 1 Matauli Pandan, lagu-lagu khas Pesisir dan
Tapanuli yang dibawakan Deta Voice, tiga dara cantik asal
Kecamatan Tukka Tapteng dan Putri Mey Suryani Pasaribu, artis
lokal asal Tapteng. Kemudian, digelar drama musikalisasi.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Tapteng Bukit Tambunan
mengapresiasi pagelaran yang digawangi Dinas Pariwisata Tapteng
tersebut. Menurut Bukit, pagelaran seni budaya ini menjadi ajang
promosi tersendiri sektor kepariwisataan di Tapteng.
"Cukup banyak objek wisata di Tapteng yang potensial untuk
dikembangkan. Mulai potensi wisata bahari, alam, kuliner, religi
dan sejarah. Karena potensi itu, Pemkab Tapteng menjadikan
pariwisata sebagai sektor unggulan untuk mendongkrak
perekonomian masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan,” katanya.
Bukit Tambunan juga menyinggung kehadiran Presiden Joko
Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu ke Tapteng untuk
meresmikan Tugu Titik Nol Islam Nusantara di Makam Mahligai,
Kecamatan Barus. Menurutnya, kehadiran orang nomor satu di
Indonesia itu akan turut mendongkrak penataan kepariwisataan
serta mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan.
Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Tapteng H Sapwan Pohan
menuturkan, pagelaran tersebut secara substansial diharapkan
menjadi stimulus pengembangan di sektor kepariwisataan. Dia juga
berharap para perantau asal Kabupaten Tapteng di berbagai daerah
dapat bersinergi dalam membangun daerah asalnya tersebut.
"Pagelaran ini diharapkan dapat mendorong sektor kepariwisataan di Tapteng, selain itu diharapkan dapat bersinergi
dengan masyarakat-masyarakat perantau yang berasal dari
Tapanuli Tengah,” katanya.
Plt Ketua DPRD Tapteng Darma Bakti Marbun dalam
sambutannya menuturkan hal senada. Menurutnya, Tapteng adalah
daerah yang memiliki potensi kepariwisataan yang tinggi. Soal
pengembangan, dia meyakini akan dapat dilakukan. Terbukti
dengan kehadiran Presiden RI beberapa waktu lalu.
“Tapteng memiliki keunggulan dari daerah lain di sektor
pariwisata. Kami juga mengapresiasi pagelaran seni dan budaya
ini dan diharapkan dapat mendongkrak pengembangan kepariwisataan di daerah kita,” katanya.
Terpisah, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Tapteng Harmi
Marpaung juga mengaku mengapresiasi penampilan Pagelaran
Seni Budaya tersebut. Harmi menyampaikan, hendaknya kesenian
dan kebudayaan di Tapteng yang menjadi potensi kepariwisataan
harus senantiasa dijaga.

medanbisnis/putra hutagalung

MERIAH

PAGELARAN Seni Budaya Tapanuli Tengah (Tapteng) di Pekan Raya
Sumatera Utara (PRSU) yang berlangsung meriah dan berhasil
memukau ribuan penonton yang hadir.

medanbisnis/zamharir rangkuti

ANGKUT HASIL

PETANI karet di Siulang Aling Kecamatan Muara, Batang Gadis, Madina, memanfaatkan jalur sungai untuk transportasi dalam mengangkut
hasil alam masyarakat.

harus lewat jalur sungai.
"Kami memang harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar
Rp 500/kg getah karet milik
kami agar sampai ke pangkalan
yakni di Desa Singkuang. Belum
lagi tingginya kadar air dalam
getah karet kami, tentu mengurangi harga jual," ujar Tahanuddin petani karet di wilayah
Siulang
Aling
kepada
MedanBisnis, Senin (3/4).
Tahan menjelaskan, petani
terpaksa membawa hasil sadapan karet milik mereka dengan
trasportasi sungai membutuhkan waktu sekitar tiga jam hingga empat jam. Sebab, jalur darat
tidak bisa akibat masih jalan
tanah dan tidak bisa dilewati.
"Kondisi ini memang sudah
lama berlangsung, akan tetapi
jika saja jalan darat ada alternatif
kemungkinan harga getah karet
masyarakat akan bersaing dengan daerah lainnya," ucapnya.
Dia menjelaskan komoditas
karet alam yang dihasilkan Siulang Aling memang terkenal
dengan kualitas maupun kuantitasnya. Akan tetapi, katanya,
dengan harga yang saat ini hanya
di kisaran Rp 8.000/kg tidak
menguntungkan lagi bagi petani.
"Untuk itu kita harapkan kepada pemerintah, agar membangun jalan menuju desa - desa
kami sehingga karet tidak lagi
harus melalui jalur sungai. Meskipun ada pilihan untuk menjualnya ke Siais Kabupatan Tapsel namun biaya yang dikeluarkan lebih banyak lagi," harapnya.

Tax Amnesty Berakhir

Rp 13,4 Miliar Tebusan di KPP
Pratama Sidimpuan
ikhwan nasution
MedanBisnis – P Sidimpuan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padangsidimpuan mencatat
penerimaan uang tebusan sejak bergulirnya tax amnesty hingga 31
Maret 2017 sebesar Rp13,4 miliar.
"Dari Juni sampai 31 Maret 2017 diperoleh uang tebusan Rp 13,4 miliar dari
wajib pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty ," kata kepala Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Padangsidimpuan
Iman Pinem melalui Kepala Seksi Ekstensifikasi Torhap Silaen, Kasi
Pengolahan Data dan Informasi KPP
Pratama Mochammad Reza Suryawijaya
dan Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV
Oviar Candra Bumi kepada MedanBisnis
di ruangan kerjanya, Selasa (4/4).

Dikatakan, jumlah wajib pajak terdaftar
yang mengikuti tax amnesty untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel)
yang mencakup Tapanuli Selatan (Tapsel),
Kota Padangsidimpuan, Padanglawas
Utara (Paluta), Padanglawas (Palas) dan
Mandailing Natal (Madina) ini hanya
diikuti sekitar 780 wajib pajak. Semenetara jumlah wajib pajak yang terdaftar baik dari orang pribadi maupun
badan usaha berjumlah 18.630 WP.
Artinya masih banyak WP yang belum

mengikuti program nasional tax amnesty
yang dilakukan pemerintah secara nasional.
"Dari jumlah wajib pajak (WP) terdaftar hanya sekitar 780 saja yang mengikuti tax amnesty. Atau hanya sekitar 6%
dari WP terdaftar," kata Oviar.
Namun yang menjadi sasaran utama
tax amnesty itu bagi mereka usahawan
orang pribadi (OP) dan badan usaha.
Dikatakan, jumlah wajib pajak (WP) epiling untuk wilayah Tabagsel berkisar
18.000 dan manual hanya 630.
"Yang menjadi sasaran utama bagi tax
amnesty ini hanya bagi mereka usahawan
atau hanya sekitar 11.082 orang pribadi
dan 2646 WP yang memiliki badan
hukum," katanya.
Pasca tax amnesty ini sendiri pihak KPP
Pratama Padangsidimpuan melakukan

langkah-langkah seperti mengepektifkan
pemeriksaan bagi para usahawan yang
tidak mengikuti tax amnesty. "Kita akan
mengepektifkan usahawan-usahawan
yang belum mengikuti tax amnesty ,"
tambah Torhap.
Harapan penerimaan pajak tahun 2017
pasca tax amnesty dari KPP Pratama
meningkat sehingga target penerimaaan
Rp 998 miliar harus tercapai. "Kepada
wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty
sebagai kepatuhan dan taat pajak," katanya.
"Setelah tax amnesty ini dilakukan
masyarakat umum lebih peduli pajak.
Kalau dulu mungkin ada anggapan pajak
bisa diabaikan, setelah tax amnesty
masyarakat lebih peduli dan kita cukup
bergembira bukan hanya diikuti WP
perkotaan, masyarakat yang tingggal jauh
di terpencil juga ada," jelas Torhap.

Tapteng Potensial Jadi Kawasan Sentra Industri Strategis
putra hutagalung

MedanBisnis – Pandan
Tapanuli Tengah (Tapteng) satu-satunya
daerah yang paling potensial menjadi kawasan sentra industri di Kawasan Pantai Barat
Sumatera. Sebab, dari letak geografis Tapteng
sangat strategis, karena bakal diapit empat
provinsi sekaligus bila terealisasi pemekarannya
yakni Sumatera Utara, Provinsi Nias, Provinsi
Tapanuli Bagian Selatan dan Provinsi Aceh.
Apalagi ke depan, Tapteng telah dan akan
memiliki berbagai infrastruktur penunjang
utama dalam aktivitas industri, seperti
Pelabuhan Cargo Labuan Angin, Pelabuhan
Barus, Bandara Dr FL Tobing Pinangsori dan
Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pondok
Batu. Bukan hanya itu, berbagai potensi
komoditas hasil pertanian, perkebunan dan
perikanan serta masih tersedianya banyak
lahan di Tapteng akan menjadi daya tarik
tersendiri bagi investor untuk membuka
berbagai jenis industri di Tapteng.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Forum
Sarjana Perintis, Penggerak dan Pemerhati
Pembangunan (FORSA P4) Tapteng-Sibolga
Hendra S Hutagalung kepada MedanBisnis di
Pandan, Selasa (4/4).

“Posisi Tapteng ini mirip dengan Tangerang
yang tepat berada di antara Provinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat dan Banten, yang kini
menjadi salah satu daerah maju,” terangnya
sembari menyebut posisi se strategis Tapteng
amat jarang ditemui di Indonesia.
Dikatakan, dengan posisi Tapteng yang
sangat strategis tersebut, seharusnya menjadi
salah satu daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modal membuka

berbagai industri di daerah tersebut. Apalagi,
hal ini ditunjang dengan berbagai potensi
komoditas yang diharapkan dapat menjadi
bahan baku maupun bahan utama industri itu
sendiri. Selain itu, Tapteng juga memiliki dua
unit pembangkit listrik yakni PLTU Labuan
Angin dan PLTA Sipan Sihaporas yang akan
menjadi pemasok utama energy bagi industriindustri yang ada nantinya.
Alumni SMAN 1 Matauli Pandan dan
medanbisnis/putra hutagalung

SENTRA
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PLTU Labuan
Angin yang
diharapkan akan
menjadi salah
satu penyuplai
energi bagi
industri-industri
yang akan
tumbuh di
Labuan Angin.

Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau (UNRI)
ini juga menyampaikan, bahwa kawasan
Labuan Angin, Kecamatan Tapian Nauli dinilai
menjadi lokasi yang paling strategis untuk
dijadikan sebagai sentra kawasan industri.
Karena, selain masih memiliki lahan yang
sangat luas, di kawasan ini akan segera
beroperasi Pelabuhan Cargo yang diprediksi
banyak kalangan, akan menjadi pelabuhan
ekspor utama di Pulau Sumatera, selain
Pelabuhan Belawan yang kini dinilai sudah
terlalu padat aktivitasnya. Apalagi diketahui,
Labuan Angin yang berada di wilayah
Samudera Hindia ini memiliki akses yang
cukup dekat dengan negara-negara importir
di Asia maupun Eropa.
"Dan gambaran terciptanya Labuan Angin
menjadi sentra kawasan industri ini sebenarnya
sudah terlihat dengan pembangunan
pelabuhan cargo dan pembangunan jalan
nasional Rampa - Poriaha. Sebelumnya pun,
yakni sekitar tahun 2008 lalu, Pemprovsu sudah
pernah merancang Labuan Angin ini menjadi
daerah Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
(KEKI) dan program ini kembali diajukan pada
tahun ini. Kami yakin, ke depan akan banyak
investor yang akan melirik kawasan ini menjadi
lokasi industri,” katanya optimis.

25 RTP di Baktiraja Belum Terima Bantuan
ck 10

MedanBisnis – Doloksanggul
Hingga saat ini 25 rumah tangga produksi (RTP) keramba jaring
apung (KJA) dengan jumlah ikan
mati 261.000 kilo gram (kg)
belum menerima bantuan dari
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Humbahas. Padahal, para RTP
KJA di Kecamatan Baktiraja,
Humbahas itu mengalami kerugian Rp 6,54 miliar.
Terkait belum terealisasi bantuan itu, Kepala Dinas (Kadis)
Peternakan dan Perikanan Humbahas Luhut Marbun melalui
Kabid
Perikanan
Rudi
Simamora kepada wartawan
melalui ponsel selulernya, Selasa
(4/4), mengatakan Pemkab
Humbahas masih melakukan
kajian teknis pemberian bantuan
kepada petani keramba. ”Kita
masih mengkaji bantuan yang
akan diberikan kepada pemilik
keramba jaring apung,” katanya.

Ditanya tentang tindakan atau
solusi yang akan dilakukan Pemkab Humbahas untuk penataan
KJA di Danau Toba, Rudi Simamora mengatakan bahwa Pemkab Humbahas telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara.
“Pembudidaya keramba jaring
apung di Kecamatan Bakti Raja,
hingga saat ini masih menunggu
regulasi terkait pembudidayaan
ikan di Danau Toba dari provinsi,
karena regulasi terkait perairan
Danau toba wewenang Provinsi
Sumut,” katanya.
Hal senada juga dikatakan,
Kadis Komunikasi dan Informasi
(Kominfo) Humbahas melalui
Kabid Komunikasi Nurhaliza
kepada wartawan, Selasa (4/4)
mengatakan, terkait informasi
bantuan dana yang akan diberikan Pemkab Humbahas melalui
Dinas Peternakan belum berkoordinasi. ”Kita belum menge-

tahui, harus berkoordinasi dengan pihak peternakan, karena
ini sudah menyangkut teknis.
Prosedurnya belum saya ketahui,
tidak mungkin saya jawab yang
tidak saya tau,” tukasnya.
Senada juga dikatakan Kadis
Sosial Humbahas Paiman Baniar
Purba kepada wartawan Senin
(3/4) di ruang kerjanya mengatakan, belum direalisasikan bentuk bantuan kepada petani KJA
di Baktiraja. ”Hingga saat ini,
belum dicairkan dana bantuan
kepada mereka, masih tetap
dalam pembahasan hingga saat
ini,” katanya.
Sementara itu, Camat Baktiraja Astri Manullang mengakui
bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk
mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi 29 pemilik
KJA di Kecamatan Baktiraja.
Pihak petani keramba diundang
dan duduk bersama untuk meringankan beban para petani ke-

ramba.
Untuk saat ini, kata Astri, salah
satu jalan ke luar dari kondisi
pelik yang dihadapi warga melalui kerjasama dengan pihak Bank
BRI Muara. Di mana dalam
kesepakatan kerjasama itu, pihak
Bank BRI memberikan solusi
kepada pemilik keramba yakni
pengurangan besaran bunga
kredit yang dibayarkan setiap
bulanya.
Masyarakat Humbahas berharap agar secepatnya pihak
Pemkab Humbahas merealisasikan bantuan tersebut. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Humbahas Erikson Simbolon kepada wartawan, Selasa (4/4)
melalui telepon selulernya mengatakan hasil observasi di
lapangan, sebanyak 29 RTP
yang mengalami musibah kematian ikan pada KJA, kerugian dialami bukan kecil dan
sudah sangat memprihatinkan.

MATI MENDADAK

medanbisnis/ck 10

PULUHAN ton ikan di perairan Danau Toba di wilayah Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten
Humbahas, mati mendadak beberapa pekan lalu.
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Menuai Sukses
Tanpa Ijazah
MedanBisnis –

PAMERAN PRODUK UNGGULAN NARAPIDANA
antara foto/hafidz mubarak
Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Lubukpakam membuat ulos saat pameran Produk Unggulan Narapidana di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (4/4). Pameran
yang memamerkan produk-produk hasil kreativitas para narapidana itu berlangsung hingga 7 April yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-53
Pemasyarakatan.

Hipmi Sumut Ajak Berdayakan
Internet untuk Usaha
ledi munthe

MedanBisnis – Medan
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
Sumut Akbar Himawan Buchari mengajak mahasiswa
dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk
memberdayakan internet dalam membangun dan mengelola usahanya.
Terlebih belakangan, terutama
dikalangan anak-anak muda internet ini sudah sangat familiar
dengan internet. Dengan memberdayakan internet ini, mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya, tidak perlu bingung
untuk mendapatkan pekerjaan,
apalagi berburu menjadi pegawai.
“Kita hadir di sini untuk memberikan pencerahan dan sosialisasi
tentang bisnis online. Yang mana
sekarang ini bisnis-bisnis
konvensional sudah mengambil
bisnis online. Jadi mereka memadukan bisnis offline dengan online, dan perkembangan teknologi
telah membuka kesempatan kepada jutaan orang muda untuk
terjun ke bisnis online,” ujar Akbar
yang didampingi ketua panitia,
Aulia Rahman pada acara seminar
dan workshop bisnis online yang
digelar oleh BPD HIPMI Sumut,
Selasa (4/4).
Workshop dan seminar yang
digelar selama tiga hari ini, sejak
Senin (3/4) hingga Rabu (5/4)
menghadirkan sejumlah narasumber seperti, Hendra Arbie

pemilik Garuda Plaza, Irfan Anwar pemilik Coffindo, M Iqbal
Harahap praktisi pasar modal,
Zulfirman Tanjung praktisi internetmarketing , dan Barsyah
Basir professional business coach.
Acara dibuka Asisten II Pemprovsu Bidang Ekonomi, Ibnu
Utomo.
Hendra Arbie mengatakan
sejak tahun tahun 2010 hingga
2016, pengguna internet meningkat pesat. “Sekarang ini di
kalangan anak-anak muda, tidak
ada lagi beli pulsa, tetapi telah
beralih beli kuota. Bayangkan saja
nilai rupiah dari perputaran pembelian kuota tersebut, sekarang
ini media sosial, seperti facebook
dan instagram sudah sangat familiar di kalangan anak-anak
muda,” ujarnya.
Kondisi ini cukup menarik,
karena mereka memiliki banyak
followers. “Setelah banyak followers-nya, mereka pun meng-endorse-nya. Bermacam-macam
produk bisa mereka jual mulai dari
fashion , makanan, hingga
informasi jalan rusak dan kem-

acetan lalu lintas bisa mendulang
pundi-pundi rupiah,” katanya.
Kemudian dengan bisnis pembuatan web juga bisa menjadi
jutawan. “Contohnya saja, alibaba,
pebisnis online dari negeri tirai
bambu. Dari bukan siapa-siapa
sekarang sukses menjadi orang
terkaya di negeri tirai bambu.
Untuk Indonesia, sebut saja bukalapak.com, tokopedia, traveloka,
blibli, dan banyak lagi,” tuturnya.
Dihadapan mahasiswa, Hendra
Arbie menekankan dalam berbisnis tidak perlu takut gagal.
“Anggap saja kegagalan itu
sebagai pembelajaran untuk

meraih sukses yang lebih baik,”
ujarnya.
Pembicara lainnya, Irfan Anwar
pemilik Coffindo, yang juga ketua
Bidang Perdagangan BPP HIPMI
menyebutkan di era digital sekarang
ini, dengan memanfaatkan internet
bisa menjadi sumber penghasilan.
“Kalau mau kaya bermainlah
melalui online dan financial technology . Orang-orang terkaya
didunia banyak bermain di digital
dan internet. Bahkan owner
facebook menjadi orang terkaya ke
tujuh dari 10 di dunia,” ujarnya.
Kemudian, sambungnya, dengan internet dan media sosial harus

diberdayakan pelaku start up dan
UMKM" terang Irfan Anwar yang
juga ketua Asosiasi Ekspor Kopi
Indonesia indonesia (AEKI) ini.
Sebelumnya, Ketua panitia, Aulia
Rahman mengatakan seminar dan
workshop ini dipicu masih
minimnya mahasiswa, start up dan
pelaku UMKM untuk memberdayakan internet dalam berbisnis.
Padahal pengguna aktif internet di
Indonesia ada sekira 130 juta orang. Bisnis online juga sangat
cocok untuk mahasiswa dan
pelajar karena tidak memerlukan
biaya yang banyak.

Memilih Usaha
di Hari Tua
MedanBisnis – Medan

MEMBERIKAN PEMAPARAN
Medanbisnis-ist
SALAH satu narasumber Irfan Anwar pemilik Coffindo menyebutkan bisnis dengan memanfaatkan internet
diera digital sekarang ini bisa menjadi sumber penghasilan, Selasa (4/4).

Mengasah Insting untuk Bisnis
MedanBisnis – Medan
Sebagai seorang pemimpin
bisnis, anda harus secara konstan
menghasilkan ide-ide baru; karena anda menciptakan sebuah
visi di masa depan – sebuah
keadaan yang belum ada saat ini,
dan sumber dari visi tersebut
adalah insting kita.
Insting adalah suatu keadaan
dalam diri kita yang tidak kita
sadari secara langsung, yang pada
umumnya didasari oleh perasaan
yang secara khusus ditujukan
untuk hal-hal yang belum bisa
kita lihat di depan. Insting
membantu kita untuk menaruh
modal pada kesempatan yang
terbuka dan juga membuat kita
untuk tetap mengambil risiko
yang bagi kebanyakan orang tidak
berani mengambilnya.
Anda bisa disebut gila oleh orang-orang sekitar karena mempercayai insting anda, tetapi

walaupun begitu, kita manusia
tidak bisa mengabaikan insting
dan akan berusaha untuk mencapai keadaan yang belum ada
itu, entah sukses ataupun tidak.
Seperti dikutipdari situs wartawirausaha, Selasa (4/4), ada
beberapa tuntunan untuk belajar
mempercayai insting membangun bisnis yang sukses. Ikuti
minat anda. Ketika kita tidak bisa
mengeluarkan ide dari pikiran,
ada suatu perasaan yang menggangu anda, dan kadang mungkin sampai mengganggu tidur
malam anda karena anda merasa
harus melakukannya. Maka besar
kemungkinan bahwa itu adalah
sesuatu yang harus anda lakukan.
Insting akan memberikan energi pada keinginan dan etika kerja
anda, bisa dikatakan bahwa insting sebenarnya adalah hasrat
yang disamarkan sebagai ide.
Yakini bahwa ketika kita bekerja

berdasarkan ide yang didorong
oleh hasrat (insting) maka sangat
besar kemungkinan bahwa yang
anda kerjakan adalah benar dan
pasti sukses.
Komitmen secara penuh. Setiap
insting yang baik haruslah didukung oleh dedikasi untuk mengerjakannya, jangan ada ketakutan, karena ketakutan akan
membuat keraguan dalam diri
anda dan itu akan membuat anda
tidak memberikan 100% pada
komitmen anda.
Benamkan diri anda di dalam
dunia yang dibangun dengan ide
anda. Kita tidak dilahirkan den
gan insting bisnis, namun kita
belajar untuk mengasah insting
bisnis sejalan dengan waktu.
Ketika kita melibatkan diri kita
sepenuhnya pada suatu hal, apakah itu pokok pikiran atau suatu
kelompok yang anda ada dalamnya, maka pikiran kita akan

mengekstrak seluruh pengetahuan yang melingkupi pokok
pikiran atau kelompok tersebut
dan insting kita akan langsung
mempunyai informasi tentang
pilihan-pilihan yang ada.
Hiraukan peraturan yang ada.
Hiraukan bukan berarti melanggar peraturan yang sudah ada,
maksud dari tips ini adalah kita
harus mempunyai kesadaran
bahwa peraturan atau dalam hal
ini keadaan tata cara, prinsipprinsip yang ada sekarang adalah
dibuat oleh orang-orang dengan
insting yang sudah lima tahun
atau mungkin puluhan tahun lalu.
Pemimpin bisnis masa sekarang adalah yang akan menge-set
peraturan baru dan mengantisipasi masalah di depan, gunakan
tren yang ada sekarang untuk
mengasah insting anda. Buatlah
peraturan anda sendiri.
Ijinkan ide anda untuk ber-

ubah. Ketika kita bertindak berdasarkan insting, kita harus fleksibel untuk pelaksanaannya, perlu
diingat bahwa apa yang kita mulai
dari awal pastilah akan berubah
banyak dalam segala hal, karena
ide berkembang seiring dengan
bertumbuhnya bisnis anda, ada
penyesuaian dan penyempurnaan, perhatikan bagaimana orang-orang (customer, rekan kerja,
dan lain-lain) merespon dan
memodifikasinya. Insting adalah
hasrat yang disamarkan oleh ide,
ide dapat berubah tapi tetap
pertahankan hasratnya.
Kebanyakan orang sulit untuk
mempercayai insting mereka,
kebimbangan melangkah dan
takut gagal adalah hambatan
terbesar. Oleh karena itu, berikan
kebebasan pada diri anda untuk
beradaptasi dan ikuti langkahlangkah di atas maka kesuksesan
akan menghampiri anda! wwc

Pengusaha yang Gemar Berjualan Sejak SMA
MedanBisnis – Medan
Avoskin Anugrah Pakerti kini
menjadi pengusaha kosmetik
yang sukses dengan brand Avoskin. Meski lahir dari keluarga
pegawai, kegemarannya berbisnis ia dapat ketika mulai tinggal
di Yogyakarta.
“Saya tinggal bersama kakak
sepupu saya. Kakak sepupu saya
ini jualan. Jadi satu rumah isinya
penjual semua. Tiap hari ditanyain bisnis. Tiap hari kita obrolannya enggak jauh-jauh dari
bisnis. Jadi mau enggak mau
terlibat dalam bisnis itu,” ungkapnya seperti dikutip dari situs wartawirausaha, Selasa (4/4).
Aan, sapaan akrabnya, sudah
gemar berjualan sejak SMA, kini
menjadi pengusaha kosmetik

sukses. Saat SMA dia menjual
kaos yang ia beli di Yogyakarta
kemudian ia kirim ke Blora untuk dijual oleh temannya. Bisnis
pakaian ini memang tak berjalan
lama, namun Aan tak mau menyerah.
Dia kemudian menjadi reseller
produk kecantikan bersama kakaknya di tahun 2013. Aan menjual semua produk kecantikannya
secara online. Dalam sebulan ada
10 pembeli dan itu terus bertambah. “Awal kuliah saya jadi
reseller kosmetik. Kemudian
saya jadi sales perumahan,” terang Aan.
Baru di tahun 2014, Aan memberanikan diri membuat brand
sendiri, Avoskin, dibantu tiga
temannya. Bermodal uang Rp 90

Medan
Kesuksesan seseorang tidak hanya diraih melalui
bangku kuliah dan selembar ijazah maupun gelar.
Namun, kesuksesan seseorang dapat terwujud
apabila ia memiliki tekad, kepercayaan, kerja keras,
dan ketekunan untuk merubah nasib. Seperti tokohtokoh dibawah ini yang selalu berjuang. Mereka telah
menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Seperti dikutip dari situs wartawirausaha, Selasa
(4/4), ada Hendy Setiono, usahanya Kebab Baba Rafi
diawali pada tahun 2003 di Surabaya.
Bermodalkan uang Rp.10 juta kini bisnisnya berkembang pesat dengan menu kebab sebagai
makanan utama serta santapan lain ala koboi seperti
burger serta hotdog.
Jumlah cabangnya meningkat setiap tahun dan
tersebar di berbagai kota antara lain Surabaya,
Jogjakarta, Sukabumi, Lampung, Jember, Malang,
Banjarmasin, Batam, Medan, Pasuruan, Jakarta,
Pekanbaru, Semarang, Makassar, Sidoarjo dan masih
banyak lagi cabang di kota lainnya. Terakhir, terdapat
140 outlet tersebar di 25 kota.
Ada pula Purdi E Chandra. Lembaga bimbingan
belajar yang didirikan Purdi yakni Primagama
berhasil memiliki 181 cabang di 96 kota besar di Indonesia dengan 100.000 siswa setiap tahunnya. Oleh
karena itu bimbingan belajarnya berhasil masuk
Rekor MURI.
Purdi memang cerdas. Ia bahkan kuliah di 4
jurusan yang berbeda yakni Elektro, Farmasi, Sastra
Inggris, dan Psikologi. Namun ia merasa tidak
mendapat apa-apa dari bangku kuliah hingga
akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan
bangku kuliah dan serius menggeluti dunia bisnis.
Kalau kita kila balik lebih ke belakang, ada Adam
Malik. Adam Malik, yang pernah menjabat sebagai
Wakil Presiden Indonesia ke-3 ini adalah anak ketiga
dari sepuluh bersaudara. Beliau lahir di Pematang
Siantar, 22 Juli 1917 dan meninggal di Bandung,
Jawa Barat, 5 September 1984.
Beliau juga pernah menduduki berbagai jabatan
seperti Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri,
dan Ketua DPR. Dia melanjutkan di Sekolah Agama
Parabek di Bukittinggi setelah menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School
Pematangsiantar.
Namun hanya satu setengah tahun saja karena
kemudian ia pulang kampung dan membantu orang
tua berdagang.
Adam Malik akhirnya merantau ke Jakarta dan
mempelopori berdirinya Kantor Berita Antara
bersama Pandu Kartawiguna, Sioahutar, Soemanang,
Armijn Pane,dan Abdul Hakim. Masih banyak lagi
tokoh Indonesia yang ternyata, tanpa ijazah pun
mereka bisa sukses.
Kesuksesan mereka tentunya tidak lepas dari
perjuangan dan usaha. Semoga dapat menginspirasi
kita dan kita menjadi lebih keras lagi untuk mencapai
mimpi kita sebab, kesuksesan adalah milik semua orang. wwc

juta, Aan mulai mengurus izin
merk, izin BPOM, dan menjalin
kerjasama dengan pabrik serta
pharmasist.
Mulanya, dia bekerjasama
dengan pharmasist untuk membuat formula produk kecantikan. Setelah formula jadi, Aan
kirimkan ke pabrik yang ada di
Kalasan, Yogyakarta.
Melihat bisnisnya mulai berkembang, Aan dan kawan-kawan
pun membuat struktur organisasi. Semula Aan, bersama Aris
Nurul Huda yang mengurusi
internet marketing, dan Ahmad
Ramadhan di bagian operasional
mengurusi usaha mereka.
Produk Avoskin pun mulai
laku secara bertahap, dari per
bulan 100, dan berjalan ke angka

200. “Ada empat item produk
kita daftarkan semua ke BPOM
karna kita nggak mau mainmain,” terang Aan.
Setelah berjalan empat bulan,
mereka mulai merekrut desainer
untuk mendesain tampilan online juga menggunakan model
serta beberapa tokoh untuk mengendors produk mereka. Sampai saat ini ada sembilan orang
yang bekerja bersama Aan dalam
Avoskin.
Kesepuluh orang ini memiliki
saham, namun saham terbesar
dipegang tiga orang, yakni Aan,
Aris, dan Ahmad.
Keputusan Aan untuk terjun
ke bisnis kosmetik lantaran menurutnya repeat order di produk
kecantikan yang tinggi. Karena

konsumen yang sudah cocok di
satu produk akan kembali membeli produk yang sama ketika
sudah kehabisan.
Kini, Avoskin telah memiliki
50 mitra bisnis. Mereka pun tak
lupa membuat skema penjualan.
“Paling atas itu mutual partnership, grand distributor, distributor, lalu reseller.
Di setiap grand distributor dan
distributor itu memiliki reseller.
Kira-kira di Indonesia ada 100
lebih, tapi kalau yang terdaftar di
kita itu 50,” terangnya.
Dengan makin berkembangnya bisnis Avoskin, kini Avoskin
bisa memproduksi sampai 1.500
produk dengan omzet mencapai
250 juta rupiah per bulan.
wwc

Sejak muda, seharusnya kita sudah menyiapkan
usaha/bisnis untuk hari tua apabila kita sudah
pensiun menjadi karyawan. Tentu dengan asumsi,
bahwa bisnis yang kita kerjakan di hari tua tidak
membutuhkan tenaga fisik yang berat dan menguras
pikiran, cukup dengan mengembangkan bisnis
sederhana namun mempunyai prospek yang bagus.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ketika
kita ingin memulai bisnis di hari tua. Seperti dikutip
dari situs wartawirausaha, Selasa (4/4) hal itu seperti
cepat memberikan income.
Bisnis yang dijalankan harus cepat memberikan income, menggantikan income yang diterima sewaktu
kita bekerja.
Untuk itu, cari bisnis yang memang dibutuhkan
oleh sebagian besar masyarakat agar didalam
penjualannya tidak terlalu sulit. Mulailah membuka
bisnis dengan apa yang dimiliki, baik dari kemampuan maupun dari aset fisik.
Lalu minim risiko. Bisnis yang dilakukan, harus
mempunyai risiko yang minim. Lalu bagaimana
caranya agar kita dapat meminimalisir risiko? Yaitu
dengan cara memilih bisnis yang kita pahami.
Contohnya pemasaran, pengelolaan keuangan,
atau operasional. Sebaliknya, jika kita memulai bisnis
tanpa ada pemahaman yang memadai, akan sangat
berisiko.
Bila kita merasa perlu untuk menambah skill, bisa
dengan mengikuti bermacam kursus seperti memasak, menjahit, montir, rias dst. Modal juga
berpengaruh terhadap risiko. Sebaiknya mulai dari
modal yang kecil dulu untuk meminimalkan risiko
keuangan.
Berpikir bahwa jika usaha yang kita rintis tidak
berhasil, kita tidak kehilangan seluruh uang. Masih
ada sisa modal untuk membuka usaha yang lain.
Dapat pula memberikan kepuasan batin dan kebahagiaan. Ketika bisnis yang dijalankan adalah hobi,
kita tidak akan merasa tertekan dan terbebani
dengan bisnis yang kita jalani. Nikmatilah setiap
proses bisnis.
Apabila kita mendapat kebahagiaan dalam menjalankan bisnis tersebut, kita justru akan semakin
bergairah menjalani hari-hari tua sambil mengembangkan bisnis.
Jangan lupa mengajarkan orang lain. Ya, selayaknya bisnis yang kita jalankan harus bisa
diturunkan atau diajarkan kepada orang lain. Agar
nantinya bisnis kita bisa didelegasikan.
Tentu saja kita tidak mau seluruh waktu kita
dihabiskan untuk bekerja mengembangkan bisnis.
Maka dari itu, sejak awal kita merintis bisnis harus
sudah mempersiapkan calon pengganti yang bisa
dipercaya.
Karakter calon pengganti memiliki kejujuran,
kedisiplinan, pantang menyerah, dan pekerja keras.
Andaikata skill masih belum bisa, lambat laun
dengan ketelatenan skill tersebut dapat diasah.
Yang jelas, adalah ketika kita memberikan kepercayaan pada calon pengganti kita jangan 100%.
Karena bila suatu saat orang tersebut pindah dari
bisnis kita atau berhalangan, usaha kita tidak tutup.
wwc
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PU Abdya Diminta Bangun Jembatan Suka Damai
 yusnizar

MedanBisnis –Blangpidie
Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Kabupaten Aceh Barat Daya
(Abdya) diminta membangun
kembali jembatan Gampong
Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, yang sudah ambruk
akibat dihantam banjir beberapa waktu yang lalu. Pasalnya,
keberadaan jembatan dimaksud
merupakan jalur alternatif bagi
warga di Kecamatan Manggeng
dan Lembah Sabil.
Pantauan MedanBisnis, Senin
(3/4) di lokasi, memang jembatan yang sudah dibangun
sejak puluhan tahun itu kini

kondisi dan kerusakannya
sudah
makin
parah.
Dikhawatirkan akan bertambah
parah lagi kalau tidak ditangani
segera, apalagi kawasan itu
rawan banjir yang menyertakan
batang-batang kayu yang hanyut
dalam sungai itu.
Selain itu, karena setiap hari
dilintasi oleh masyarakat, baik
kendaraan roda empat dan dua
dikhawatirkan akan bertambah
turun kemiringannya. Sementara tiang jembatan juga sudah
bergeser.
Ridwan, warga Gampong Suka Damai kepada MedanBisnis
mengatakan, kondisi jembatan
tersebut sekarang sudah sangat

memprihatinkan karena sudah
semakin turun sejak dihantam
banjir beberapa waktu yang lalu.
Akibat kemiringan semakin
menjadi, membuat masyarakat
terutama yang memiliki mobil
harus rekstra hati-hati melintasi
jembatan tersebut.
"Memang saat kita melintas
kalau tidak berhati-hati pasti
akan menimbulkan kecelakaan
karena lantai jembatan sudah
tidak rata lagi. Ini jembatan
cocok untuk mobil balap karena
adanya kemiringan. Tapi masalah besar kalau yang melintasi
masyarakat, apalagi yang sudah
tua-tua pasti ketakutan," katanya.

Maka dari itu, Ridwan sangat
berharap kepada Pemkab Abdya
melalui Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang supaya bisa
memprioritaskan pembangunan kembali jembatan dimaksud. Kalau memang tahun ini
tidak terdanai maka tahun depan dinas harus membuatnya.
Karena jembatan itu jalur bagi
dua warga di Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil untuk
pergi ke kebun.
"Di seberang sana ada kebun
masyarakat, baik kebun pala,
coklat atau karet, jadi kalau
jembatan itu rusak bagaimana
warga bisa melintasnya. Kalau
melintas jembatan satu lagi

sedikit kejauhan. Maka solusinya Pemkab harus membangun kembali jembatan itu,"
katanya.
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PU dan Tata Ruang Abdya Afrida Surya kepada MedanBisnis, Selasa (4/4) mengaku sudah mengusulkan pembangunan kembali jembatan dimaksud sejak tahun 2016 melalui dana DAK, DOKA dan
APBN.
"Kami sudah mengusulkan,
mudah-mudahan terealisasi
pada tahun depan.
Kita akui kalau jembatan itu
jalur warga di dua kecamatan,"
kata Afrida. z

MEMANTAU

KEPALA Bidang
Bina Marga Dinas
PU dan Tata Ruang
Kabupaten Abdya
Afrida Surya
sedang memantau
kondisi jembatan
Gampong Suka
Damai Kecamatan
Lembah Sabil,
kemarin.

 medanbisnis/
yusnizar

Rektor Unimap: Aceh
Masyhur di Negeri Kami
 dedi irawan

MedanBisnis –Banda Aceh
Rombongan mahasiswa Universiti Malaysia Perlis (Unimap)
bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, Senin
(3/4) di Aula Madani Balai Kota Banda Aceh.
Mereka diterima Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan
Kesejahteraan Rakyat Bachtiar dan Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setdako Banda Aceh Iskandar serta sejumlah pejabat
lainnya.
Kepala rombongan sekaligus Rektor Unimap Dato Zul Azhar bin
Zahid Jamal mengatakan, Perlis merupakan wilayah terkecil di Malaysia dengan populasi hanya 250.000 jiwa. Namun Perlis memiliki
Unimap -universitas yang menjadi favorit di negeri jiran tersebut.
Kamaruddin melanjutkan, Unimap mempunyai berbagai jurusan
teknik kejuruan yang mendorong mahasiswanya untuk peka terhadap
segala situasi dan lingkungan. “Itulah sebabnya kami ke Aceh untuk
melakukan berbagai kegiatan bakti sosial kepada masyarakat di sini,”
ujarnya.
Dikatakannya, beberapa hari ke depan rombongan mahasiswa
Unimap akan melakukan bakti sosial di Gampong Ceurih, Kecamatan
Ulee Kareng. Mereka akan mengadakan berbagai program seperti
memberikan sumbangan kepada anak yatim, berbagi ilmu dengan
anak-anak sekolah, mengecat masjid, dan berbagai kegiatan lain.
Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pidie Jaya untuk
mengunjungi dan memberikan sembako kepada korban gempa yang
melanda daerah tersebut beberapa waktu lalu.
Hubungan Unimap dengan Aceh, kata Kamaruddin, sudah
berlangsung lama, di antaranya jalinan kerja sama dengan Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI).
“Aceh itu sangat masyhur di negeri kami dengan sebutan Serambi
Mekah, makanya kami sangat tertarik ke sini. Tiap kali kami datang
ke sini selalu disambut dengan sambutan yang istimewa, terima kasih
masyakarat Aceh. Kami sangat senang di sini, Insya Allah kami akan
mempromosikan ini ke handai taulan kami di Malaysia,” ungkapnya.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako
Banda Aceh Iskandar mengatakan, Aceh dan Malaysia punya
hubungan historis yang sangat kuat di zaman kerajaan dulu.
“Ini dibuktikan dengan banyak peninggalan-peninggalan sejarah
yang masih dipelihara hingga saat ini," paparnya.
Iskandar pun mengharapkan hubungan silaturrahmi ini terus
berlanjut dan dapat diteruskan dengan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak antara Unimap dan Pemko Banda Aceh.
“Di sini ada universitas ada politeknik, mungkin dapat dijalin
kerjasama atau sharing masalah keilmuan dan pengalaman,
pertukaran pelajar, dan segala hal lainnya yang dapat menguntungkan
kedua belah pihak,” harap Iskandar. z

Kebanyakan Komoditas Masih
Diekspor Melalui Pelabuhan Luar
 dedi irawan
MedanBisnis –Banda Aceh
Meskipun Aceh sudah memiliki sejumlah pelabuhan yang berstandar internasional, seperti Krueng Geukuh dan Malahayati, namun
sejauh ini eksportir di Provinsi Aceh masih lebih memilih pelabuhan-pelabuhan di luar Aceh dalam menjalankan bisnisnya.
Badan Pusat Statitik (BPS) Aceh
mencatat pada bulan Februari 2017
sebanyak 61,1% dari total ekspor komoditas asal Aceh dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Aceh.
Menurut data BPS Aceh, ekspor komoditas asal Aceh umumnya dilakukan
melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera
Utara, dan Tanjungpriok, Jakarta.
Kepala BPS Aceh Wahyudin menyebutkan, alasan pengusaha lebih memilih
pelabuhan di luar Aceh dikarenakan
upah buruh pelabuhannya lebih murah
dibandingkan pada pelabuhan di Aceh.
Ia mengaku sudah menyampaikan hal
itu kepada Pemerintah Aceh, khususnya
Bappeda dan Disperindag Aceh, agar
memberikan perhatian khusus, dengan
menerbitkan regulasi yang mengatur
upah buruh, agar pelabuhan di Aceh bisa
berkembang.
"Jadi permasalahannya itu saja, maka
saya dorong ada regulasi khusus. Karena

PEKERJA memindahkan buah kelapa ke mobil truk di Desa Kampung
Baru, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, Aceh, Selasa (4/4). Dua
pekan terakhir harga buah kelapa mengalami penurunan dari Rp 3.200
per kilogram menjadi Rp 2.700 per kilogram akibat melimpahnya
pasokan buah tersebut.

MedanBisnis –Langsa
Pemadaman listrik yang terjadi selama
ini membuat pedagang kecil dari sekian
banyak pihak yang paling terpukul,
karena omzet mereka anjlok pasalnya
usaha mereka bergantung pada aliran
listrik.
“Sejak listrik sering padam begini,
omzet kami terus menurun," sebut
Zulfami, seorang pedagang minuman es
blender, Selasa (4/4).
Zulfahmi mengaku jika listrik padam,
dia tidak bisa melayani pelanggan yang
membeli minumannya karena dalam
proses pembuatannya harus menggunakan listrik. Biasanya dalam sehari ratarata bisa mendapatkan omzet sekitar
Rp150.000 hingga Rp200.000.
Tapi selama listrik padam, ia mengaku
hanya mendapatkan omzet Rp60.000.
"Ya, meskipun omzet menurun, tapi

saya tetap berjualan, karena ini menjadi
penghasilan utama untuk biaya hidup
sehari-hari," ujarnya.
Hal serupa juga dialami pengusaha
percetakan, Syahrial. Ia mengungkapkan,
sejak listrik tidak normal omzet penjualannya merosot, karena mesin percetakannya tidak bisa beroperasi sehingga
pelanggan kecewa.
“Saya tidak tahu persisnya berapa
omzet nenurun. Tapi yang jelas jika
kondisi ini terus terjadi maka saya akan
mengalami kerugian besar," ungkapnya.
Tambahnya, kalangan pengusaha
sudah lama mengeluh soal pemadaman
listrik. Namun sampai sekarang, pemerintah tidak pernah menanggapi masalah
dengan serius.
“Ini membuat investor akan mikir
untuk menanamkan investasi di Aceh.
Sebab tidak ada kepastian dan jaminan
tersedianya energi listrik,” pungkasnya.
z

Illiza Paparkan Best Practice Banda Aceh
MedanBisnis – Banda Aceh

 antara foto/syifa yulinnas

 m syafrizal

Di Forum Women Mayor’s UCLG
 dedi irawan

HARGA BUAH KELAPA TURUN

para eksportir ini menghitung juga,
sehingga mereka memilih di luar Aceh
karena di sana sudah terkoordinir dengan baik, inilah sebabnya orang memilih di luar,”ujar Wahyudin, kemarin.
Dia menyontohkan, pada bulan Februari 2017 ekspor Aceh terbesar dilakukan melalui Sumatera Utara dan Jakarta,
berupa kelompok komoditas kopi sebesar
US$ 2,372 juta lebih yang ditujukan ke
Amerika Serikat dan Singapura.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS
Aceh juga menjelaskan perkembangan
ekspor Aceh melalui pelabuhan di Aceh.
Disampaikannya, pada bulan Februari
2017 total ekspor Aceh sebesar US$ 3,751
juta lebih, mengalami penurunan sebesar
22,59% dibandingkan Januari 2017.
“Tidak ada komoditas migas yang
diekspor pada bulan Februari 2017, yang
ada hanya komoditas nonmigas, yang
ditujukan ke negara India,” pungkas
Wahyudin. z

Listrik Padam,
Omzet Pedagang Anjlok

Seperti halnya yang terjadi di belahan
dunia lainnya, Kota Banda Aceh juga
tidak luput dari kasus kekerasan berbasis
gender. Angkanya tercatat meningkat
setiap tahunnya sejak 2014, namun
bukan disebabkan oleh meningkatnya
aktivitas kekerasan, namun karena
meningkatnya keberanian dan kepercayaan diri perempuan untuk melaporkan
kekerasan yang alaminya.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Banda
Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal saat
menjadi salah satu pembicara pada acara
Women Mayor’s Pre-Conference United
Cities and Local Goverment Asia-Pacific
(UCLG-ASPAC) Executive Bureau Meeting 2017 di Catbalongan City, Samar,
Filipina, Selasa (4/4).
Mengangkat tema “Cycle of Violence
against Women in the Context of Peace
and Society”, Illiza yang juga menjabat
sebagai Co-President of Women in Local
Government UCLG-ASPAC ini, berbagi
pengalamannya dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Banda Aceh.

“Kami yakin, kepercayaan diri tersebut
merupakan hasil dari metode dan fasilitas khusus yang telah kami bangun untuk mengakomodasi suara perempuan,”
kata Illiza di hadapan puluhan walikota
dan pimpinan organisasi perempuan dari
sejumlah negara yang hadir pada acara
tersebut.
Gerakan untuk mencegah dan menghalangi terjadinya kekerasan berbasis
gender, menurut Illiza, merupakan
tanggung jawab semua pihak.
“Setiap elemen dalam masyarakat harus
mengambil peran dan aksinya, mulai dari
keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga
lembaga atau organisasi yang concern
terhadap isu tersebut," jelasnya.
Sebagai pemerintah daerah, sambung
Illiza, pihaknya sangat menyadari pentingnya aksi-aksi untuk menghindari kekerasan berbasis gender.
“Oleh sebab itu kami membentuk kantor pemberdayaan perempuan, Women
Development Center (WDC), dan Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kami juga
menciptakan forum khusus yang disebut
Musyawarah Rencana Aksi Perempuan

(Musrena) dan menyusun regulasi kota
tentang gender,"paparnya
Ia menjelaskan, WDC dibentuk untuk
mendorong terciptanya kebijakan responsif gender di Banda Aceh. Lembaga
ini membantu perempuan untuk terlibat
aktif dan berpartisipasi dalam proses
perencanaan kota.
“WDC mengawal proposal dari kelompok perempuan dan memastikan usulan
tersebut diakomodasi dalam dokumen
perencanaan kota. WDC juga bertanggungjawab memberikan peningkatan kapasitas dan memperkuat kelompokkelompok perempuan di tingkat dasar,"
ungkapnya lagi.
Sementara P2TP2A, menyediakan
layanan bagi perempuan dan anak dari
berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. “Lembaga ini menyediakan layanan
untuk bantuan hukum, terapi, serta
layanan kesehatan bagi korban. P2TP2A
juga mengelola rumah aman bagi para
korban,” sebut Illiza.
Adapun Musrena merupakan salah
satu pendekatan yang paling berhasil
dalam memberdayakan perempuan.
“Forum ini menyediakan wadah bagi

perempuan untuk berbicara dan didengar oleh masyarakat secara umum. Perempuan dapat mengajukan usulan apapun dalam forum ini yang nantinya akan
dibawa ke dalam forum pertemuan
perencanaan kota (Musrenbang),” kata
Illiza.
Di samping itu, lembaga lain seperti
LSM, kepolisian, rumah sakit dan pihak
swasta juga memiliki peran penting
dalam mengatasi kekerasan berbasis gender. Misalnya di tempat kerja maupun
ruang publik lainnya.
“Kekerasan tidak dapat dilawan sendirian. Kita harus bekerjasama dalam
membangun pemahaman yang sama
akan kesetaraan, keberlanjutan dan damai tentunya,” kata dia.
Belajar dari pengalaman, pihaknya
menyadari sangat penting untuk mengambil langkah sekecil apapun.
“Beranilah dan percaya dirilah. Dan
forum khusus terbukti benar-benar
membantu para perempuan di Kota
Banda Aceh untuk bangkit. Ditambah
komitmen dari para pemimpin dan
integrasi serta kerjasama para stakeholder,” paparnya. z
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SEWA GENSET SELAMA UNBK

Rabu, 5 April 2017

 antara foto/ampelsa

SEJUMLAH pelajar mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMK
5 Telkom, Lampineung, Banda Aceh, Selasa (4/4). Dampak terjadinya
pemadam listrik secara bergilir di daerah itu, pihak sekolah terpaksa
mengelurkan biaya tambahan untuk menyewa genset sebesar Rp4 juta
agar UNBK yang berlangsung tanggal 3 - 6 April 2017 berjalan lancar.

Penggunaan Genset Saat
UNBK Dikeluhkan Siswa
 m syafrizal

MedanBisnis –Langsa
Pelaksanaan Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK) di
Kota Langsa menyisakan sejumlah persoalan disebabkan pemadaman listrik yang terjadi, sehingga sekolah menggunakan
mesin genset.
Salah satunya seperti yang
dialami oleh siswa SMK Negeri 1
Langsa. Kepada MedanBisnis,
Selasa (4/4),Tri Aprissa Husna
mengakui merasa terganggu karena terjadinya pemadaman listrik,
seperti hilang konsentrasi, keadaan ruangan menjadi panas serta
merasa cemas apakah jawaban
yang telah diisi akan hilang di saat
tiba-tiba pemadaman listrik.
Wakil Kepala Sekolah Bidang
Kurikulum SMK Negeri 1 Langsa
Hermanto mengakui, dengan
pemadaman listrik pelaksanaan
UNBK sangat terganggu karena
pasokan listrik dan internet
menjadi terputus-putus. Selain
itu waktu pelaksanaan UNBK
juga menjadi bertambah.
"Hari pertama UNBK (Senin),
ada dua kali terjadi pemadaman

Nelayan Aceh Selatan
Terbanyak Menerima Kartu Asuransi
 hendri z

MedanBisnis –Tapaktuan
Dari sebanyak 7.000 orang nelayan di Kabupaten Aceh Selatan,
sebanyak 4.500 orang di antaranya sudah mengantongi kartu
nelayan. Namun hingga berakhirnya program entri data nelayan
calon penerima kartu asuransi pada bulan Desember 2016 lalu,
hanya sebanyak 2.290 orang nelayan Kabupaten Aceh Selatan yang
sudah terdaftar sebagai pemegang kartu asuransi program Presiden
Jokowi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Perikanan
Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan Adi Suhaima di
Tapaktuan, Selasa (4/4) mengatakan,
meskipun jumlah nelayan yang sudah
mengantongi kartu asuransi hanya sebanyak 2.290 orang, namun jumlah itu

merupakan terbanyak se-Provinsi Aceh.
“Jika dibandingkan dengan kabupaten/
kota lainnya di Aceh, sebenarnya Aceh
Selatan terbanyak jumlah nelayan yang
sudah mengantongi kartu asuransi terhitung sejak ditutupnya program entri data
nelayan bulan Desember 2016 lalu. Kare-

na entri datanya sudah berakhir maka
angka tersebut sejauh ini sudah final,”
kata Adi Suhaima.
Pihaknya telah bekerja maksimal merekrut para nelayan untuk di asuransikan
menindaklanjuti program Presiden Jokowi melalui Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang pada tahap pertama
memprogramkan asuransi sebanyak satu
juta nelayan seluruh Indonesia.
Menurut dia, langkah-langkah yang
telah dilakukan dalam rangka merekrut
nelayan sebanyak-banyaknya untuk diasuransikan, antara lain mengoptimalkan
langkah sosialisasi dengan cara melibatkan langsung masing-masing panglima laot lhok di masing-masing kecamatan serta menerjunkan para petugas
operator secara langsung ke lapangan.
“Pada intinya adalah kedua organ

penting tersebut harus bisa berpungsi
optimal dan bekerja sinergis. Sebab
jikapun para panglima laot aktif menggelar sosialisasi namun tidak didukung
oleh petugas operator yang gesit dalam
mengentri data nelayan juga akan percuma. Alhamdulilah, selama berlangsungnya proses entri data sepanjang tahun
2016 lalu, Aceh Selatan mampu merekrut
nelayan untuk di berikan kartu asuransi
terbanyak se-Aceh,” kata Adi Suhaima.
Saat ditanya apakah program tersebut
akan berlanjut, Adi Suhaimi menjelaskan
bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pemerintah
pusat. Adi hanya menjelaskan, bahwa
kartu asuransi yang telah diberikan
kepada sebanyak 2.290 orang nelayan di
Aceh Selatan mayoritasnya akan berakhir
pada akhir tahun ini. z

Tanpa Surat Tanah, Sekolah Tidak Dapat Dibangun
 yusnizar

MedanBisnis – Blangpidie
Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan Non Formal Dinas
Pendidikan Kabupaten Aceh
Barat Daya (Abdya) Masrizal
menyebutkan, untuk membangun sekolah berupa PAUD atau
TK melalui usulan masyarakat
dalam Musrenbang tahun ini
diwajibkan harus memiliki surat
tanah. Tanpa surat dimaksud

maka usulan tidak akan direalisasikan.
Pernyataan itu disampaikan
Masrizal kepada MedanBisnis,
Selasa (4/4). Menurutnya, walaupun hasil Musrenbang gampong sudah memutuskan untuk
meminta supaya dibangun sekolah, namun tanpa adanya surat
maka semua menjadi nihil dan
jangan pernah diharapkan.
"Usulan bangunan fisik dan
gedung kalau tidak dilengkapi

surat tanah maka jangan bermimpi kalau di suatu desa akan
dibangun sekolah, jadi kepada
gampong yang mengusulkan TK
supaya menyertakan surat dimaksud," kata Masrizal.
Dia menjelaskan, saat Musrenbang tahun ini ada sejumlah
gampong mengusulkan pembangunan TK dan PAUD yang jumlahnya mencapai 10 unit, tetapi
yang memiliki surat tanah hanya
tiga unit.

MK Tolak Gugatan Fazlun - Syahyuzar
 m syafrizal

MedanBisnis – Langsa
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak atau tidak dapat diterima
gugatan pasangan calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Langsa Fazlun
Hasan - Syahyuzar.
Pengacara KIP Kota Langsa Khairul Azmi melalui pesan singkatnya
via WatsApp, Selasa (4/4) menyebutkan, perkara Pilkada Kota Langsa
telah diputus dengan putusan permohonan pemohon dinyatakan
tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu mengajukan

permohonan.
Kemudian, MK mengabulkan
eksepsi termohon dalam hal ini KIP
Kota Langsa terkait tenggang waktu
pengajuan permohonan perkara
hasil pemilihan Pilkada Kota Langsa
tahun 2017.
"Putusan dibacakan oleh majelis
hakim yang berjumlah delapan orang dalam persidangan yang diketuai Arif Hidayat," kata Khairul.
Sementara itu, pascaputusan MK
tersebut, KIP Kota Langsa segera
melakukan penetapan terhadap
pasangan Usman Abdullah-Marzuki
Hamid (Umara) sebagai wali kota

dan wakil wali kota periode 20172022.
Komisioner KIP Kota Langsa
menjelaskan, berdasarkan PKPU
Nomor 7 tahun 2016 tentang program dan jadwal pemilihan wali
kota dan wakil wali kota Langsa,
maka penetapan dilakukan paling
lama tiga hari setelah pengucapan putusan.
"Jika merujuk pada peraturan
tersebut, maka Insya Allah, pada
Jumat (7/4) kita akan lakukan penetapan hasil Pilkada Kota Langsa
yang dimenangkan oleh pasangan
Umara," ujarnya. z

228 Siswa Bertarung di Pentas PAI
 hendri z

MedanBisnis – Tapaktuan
Sebanyak 228 siswa yang terdiri dari 108 siswa SD dan 120

siswa SMP se-Aceh Selatan mengikuti lomba Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) tahun
2017 di halaman kantor Dinas

Pendidikan Aceh Selatan, di
Tapaktuan.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Aceh Laisani, berlangsung selama tiga hari

Namun demikian, pihaknya
tetap mengusulkan pembangunan
sekolah yang dananya direncanakan memakai dana Otsus, sekarang disebutkan dengan DOKA.
"Kita tetap usulkan tetapi
resikonya kadang tidak terealisasi, yang ada surat saja kadang
belum tentu dapat apalagi yang
tidak ada surat,"kata Masrizal.
Untuk itu, kepada gampong
yang sudah mengusulkan pembangunan sekolah supaya bisa melengkapinya dengan surat tanah.
"Jadi mulai sekarang surat dimaksud harus segera dibuat, dan tahun depan tinggal menyerahkannya kepada pihak dinas," katanya.
Sebelumnya, kata pejabat Dinas Pendidikan Abdya itu, untuk
pembangunan fisik usulan terlebih dahulu yang perlu dilakukan
kemudian dibuktikan dengan
lampiran surat tanah. Tetapi
terlebih dahulu dilakukan
pengecekan oleh tim terkait.
"Namun untuk tahun ini sudah tidak bisa lagi. Akibatnya
ada desa yang mengusulkan
sekolah tanpa menyertakan surat
tanah langsung ditinggalkan dan
tidak bisa dilayani. Ya kalau
mereka mau berarti tahun depan

Kepala Bidang Pembinaan PAUD
dan Non Formal Dinas Pendidikan
Abdya Masrizal
harus kembali mengusulkannya," lanjutnya.
Masrizal berharap kepada pihak yang berwewenang baik di
Kabupaten Abdya maupun di
Provinsi Aceh supaya bisa membantu merealisasikan permintaan sejumlah gampong yang
mengusulkan TK dan PAUD
dimaksud.
"Kita menjadi malu juga kalau
nanti ternyata tidak ada PAUD
yang didanai, padahal kita sudah
meminta surat langsung kepada
desa. Maka dari itu mari samasama membantu dan mendoakan supaya permintaan dimaksud terealiasasikan sesuai keinginan rakyat," demikian Masrizal. z

mulai tanggal 4 hingga 6 April
2017.
Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMP
pada Dinas Pendidikan Aceh Selatan Ahmad Yani mengatakan,
Pentas PAI ini merupakan program pemerintah secara nasional
yang dilaksanakan oleh pihak
Kementerian Agama setiap dua
tahun sekali.
“Karena para peserta didik
yang akan turut serta mengikuti
ajang perlombaan tersebut di
tingkat provinsi nantinya berasal
dari sekolah-sekolah di bawah
jajaran Dinas Pendidikan, maka
perlombaan pentas PAI tingkat
kabupaten ini digelar oleh Dinas
Pendidikan Aceh Selatan,” kata
Ahmad Yani kepada wartawan di
Tapaktuan, Selasa (4/4).
Dia menjelaskan, sebanyak
228 peserta yang mengikuti
perlombaan tersebut merupakan
perwakilan siswa dari masing-

masing UPTD dan rayon yang
pada perlombaan sebelumnya
telah berhasil meraih juara 1,2
dan 3 di masing-masing bidang
yang diperlombakan.
“Kemungkinan besar terhadap
siswa SD dan SMP yang berhasil
keluar sebagai juara 1,2 dan 3
tingkat Kabupaten Aceh Selatan
dimasing-masing bidang yang
diperlombakan, secara langsung
akan mewakili Provinsi Aceh
untuk mengikuti perlombaan
Pentas PAI VIII tingkat nasional
tahun 2017 yang akan berlangsung pada bulan Agustus atau
September 2017 di Banda Aceh,”
kata Ahmad Yani.
Adapun bidang yang diperlombakan masing-masing adalah Musabaqah Tilawatil Quran
(MTQ), Lomba Pidato Pendidikan Agama Islam, Musabaqah
Hizdzil Quran, Lomba Cerdas
Cermat dan khusus untuk siswa
SMP ditambah Kaligrafi. z

PENTAS PAI

 medanbisnis/hendri z

SALAH seorang siswa SD di Kabupaten Aceh Selatan sedang
menampilkan kebolehannya berpidato pada ajang perlombaan Pekan
Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) tahun
2017 di Tapaktuan, Selasa (4/4).

listrik yakni pada pukul 11.00
WIB dan 15.00 WIB, sehingga
waktu pelaksanaan UNBK sesi
kedua yang seharusnya selesai
pada pukul 12.30 tapi menjadi
selesai pada pukul 13.15 WIB,"
jelasnya.
Bertambahnya waktu pelaksanaan UNBK ini, menurut Hermanto, karena pada saat listrik
padam secara tiba-tiba, maka
komputer juga mati. Sehingga,
siswa harus menghidupkan kembali dan dimulai kembali pengisian jawaban.
"Agar jawaban yang telah diisi
tidak hilang saat listrik padam,
maka setiap jawaban yang telah
diklik akan tersimpan dengan
sendirinya," terangnya.
Pada hari kedua UNBK ini,
sambung Hermanto, pihaknya
menggunakan mesin genset untuk komputer yang digunakan
siswa dalam pelaksanaan UNBK,
sedangkan untuk AC tetap menggunakan listrik.
"Jika ada pemadaman listrik
secara tiba-tiba, maka pelaksanaan UNBK tidak terganggu lagi
karena sudah menggunakan
mesin genset," tandasnya. z

Sertijab Perwira
untuk Tingkatkan
Kinerja Organisasi
 dedi irawan

MedanBisnis – Banda Aceh
Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Tatang Sulaiman
mememimpin acara tradisi dan sertijab pejabat Kodam
Iskandar Muda di BTU Makodam IM, Banda Aceh, Senin (3/
4).
Acara tradisi ini merupakan momen yang bahagia, karena
para Perwira Kodam Iskandar Muda telah dianugerahi
peningkatan jenjang karier dan jabatan lebih tinggi.
Adapun yang melakukan sertijab Pa Ahli Pangdam IM
bidang Ilmu dan Lingkungan Hidup dari pejabat lama Kolonel
Arm Djony Indramawan kepada Kolonel Inf Azwar Usman.
Selain itu Danden Intel dari pejabat lama Letkol Arh Donny
Indiawan kepada Letkol Inf Deki Rayusyah Putra.
Pangdam dalam sambutannya mengatakan, serah terima
jabatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang wajar dan
merupakan bagian dari pembinaan personel dalam rangka
tour of dutty dan tour of area serta sekaligus sebagai upaya
untuk meningkatkan kinerja organisasi, sebagai upaya
optimalisasi pencapaian tugas pokok Kodam Iskandar Muda.
“Sehubungan dengan acara sertijab ini, kepada Kolonel Inf
Azwar Usman beserta keluarga saya selaku Pangdam mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas sebagai Pa Ahli
Pangdam IM bidang ilmu dan lingkungan hidup, disertai
harapan agar secepatnya menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru,” ujar Pangdam.
Selanjutnya kepada Kolonel Arm Djony Indramawan dan
Letkol Arh Donny Indiawan, Pangdam mengucapkan terima
kasih dan penghargaan atas dedikasi dan prestasinya selama
bertugas sebagai Pa Ahli Pangdam IM bidang Ideologi Politik
dan Dandeninteldam Iskandar Muda.
Begitu juga selamat kepada Letkol Inf Deki Rayusyah Putra
. atas jabatan baru yang telah diterima sebagai Dandeninteldam Iskandar Muda.
“Rotasi atau pertukaran jabatan ini tentunya merupakan
hasil sebuah pertimbangan yang cermat dan matang.
Kepercayaan yang diberikan agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. z

Tim Saber Diminta
Berantas Pungutan
Tender Proyek
 hendri/yusnizar

MedanBisnis – Tapaktuan
LSM Kajian dan Advokasi Hukum (KAuM) Aceh Selatan
meminta kepada tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
segera memberantas dugaan adanya pungutan fee (hak pawang)
sebesar 10 – 15% dalam proses pengadaan barang dan jasa (tender poyek) di jajaran Pemkab Aceh Selatan.
“Gebrakan ini penting harus segera di laksanakan oleh tim
Saber Pungli Aceh Selatan, soalnya jika dugaan pungutan fee
sebesar 10 – 15% setiap paket proyek yang dilelang atau tender
tersebut benar adanya, maka hal itu sangat merugikan daerah
dan rakyat. Karena kebijakan tersebut bisa berdampak terhadap
rendahnya kualitas atau mutu pekerjaan proyek milik
pemerintah karena terlalu banyak terjadi pemotongan
anggaran,” kata Direktur Eksekutif LSM KAuM Aceh Selatan
M Nasir SH kepada wartawan di Tapaktuan, Selasa (4/4).
Dia menyatakan, ribuan rakyat Aceh Selatan selama ini
menunggu gebrakan dari tim Saber Pungli di bawah pimpinan
Wakapolres Aceh Selatan Kompol Sabri. Sebab, sejak tim
dikukuhkan oleh Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra akhir
tahun 2016, sejauh ini belum menunjukkan gebrakan atau
terobosan apapun dalam rangka memberantas tindakan
pungutan liar di daerah tersebut.
Dilantik
Sementara itu, unit Saber Pungli Kabupaten Aceh Barat Daya
(Abdya) dilantik Bupati Jufri Hasanuddin, Senin (3/4) di lantai
satu Masjid Perkantoran setempat. Diharapkan kepada
pengurus yang baru dilantik bekerja maksimal dan serius dalam
menindak setiap pungli di setiap SKPD atau kantor pemerintah
lainnya.
Unit Saber Pungli Abdya yang beranggotakan dari berbagai
elemen seperti Polres Abdya, Kodim Abdya, Kejari Abdya,
Inspektorat, Satpol PP, para Kabag di Setdakab serta pihak Sub
Denpom Abdya dibentuk bukan sekadar formalitas. Pemerintah
berharap negara betul-betul terkontrol.
Dia juga mengaku bahwa selama ini memang belum
ditemukan adanya pungli di daerah itu.
Dengan adanya Saber Pungli tentunya sangat menguntungkan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan
masyarakat. Walaupun pengukuhan ini dilakukan diakhir
jabatan, namun sistem di pemerintahan nanti tetap akan
dijalankan. Maka dari itu, kepada yang dilantik supaya bisa
bekerja dengan baik. Baik di pemerintahan sekarang maupun
di pemerintah baru nanti.
"Melakukan pengumpulan data informasi yang terkait
dengan mengunakan teknologi informasi, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar sangat diharapkan," kata Jufri. z
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Janji Polri: Rekrutmen Polisi
Bebas Pungli, Yakin?
Markas Besar Kepolisian RI tak
main-main untuk membersihkan
rekrutmen anggota Polri dari
praktik suap dan pungutan liar.
Kepala Biro Penerangan Markas
Besar Polri Brigadir Jenderal
Rikwanto mengatakan, pihaknya
tak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota
yang terlibat pungli dan suap.
Dia selalu menekankan bahwa
Polri selalu mengedepankan prinsip dasar penerimaan anggota, dengan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (betah).
Dengan demikian praktik suap
dan pungli dalam penerimaan

 Herly Sihite

REKRUTMEN POLISI BEBAS PUNGLI

antara foto/rahmad/ama

PANITIA memeriksa tinggi badan calon siswa yang melamar untuk menjadi anggota Polri di Polres Lhokseumawe, Aceh, beberapa waktu lalu. Markas Besar Kepolisian RI tak
main-main untuk membersihkan rekrutmen anggota Polri dari praktik suap dan pungutan liar.

Polri, Buktikan Pendaftaran
Polisi Bebas Pungli
Dharma Kelana Putra mengajak
kita semua melihat pendaftaran
polisi di tahun ini, apakah
semakin bersih atau tidak.
Bagaimana pun, sebagai rakyat
lemah kita selalu mengapresiasi
setiap langkah baik yang diambil
oleh para pembesar. Nah, para
orangtua juga jangan kalap ya,
tidak perlu cari oknum yang
mengaku bisa meluluskan.
"Atau juga yang mengklaim bisa memuluskan jalan selama proses rekrutmen.  Dharma Kelana Putra
 Khairul Anas SEak
 Putra A Al Fayyed
Nanti kena tipu, datang pula stres itu.
Persiapkan saja anaknya untuk meng- berbangsa dan bernegara. "Tanpa ada wasan di bidang rekruitmen pemehadapi seleksi. Polri sudah bilang murni, Polri, rakyat mengalami kegaduhan- rintahan masih lemah dan tradisi suap
telah mengakar di tubuh birokrasi dan
jangan cari-cari jalan belakang ya," kata kegaduhan," ujar Khairul Anas SEak.
a Aguan Al F
a yyed menyindir sangat susah untuk dihapus.
Dharma Kelana Putra.
utra
Fa
P utr
"Untuk ini semua sudah sepantasnya
Kalau (pendaftaran polisi bebas pungli bidang rekruitmen ini lahan basah di
-red) itu memang terjadi, K hairul Anas tubuh pemerintahan. Uang panas mudah jika pemerintah serius memperhatikan
SEak salut buat kepolisian. Namun masih saja mengalir. Menurut artikel sudah kasus ini agar dapat terselesaikan dengan
patut diragukan bahkan tidak yakin dapat peringatan tetapi bisa aja Kapolri cepat," pinta Putra Aguan Al Fayyed.
Kagin JJa
a wak mengingatkan kalau
dengan komitmen Polri tersebut. Jenderal Tito Karnavian ngomong beMungkin itu hanya seremonial yang enak gitu. Tetapi kan yang kita lihat fakta di sejak dulu sampai kini selalu saja beredar
untuk dibaca tapi pahit dialami. Sebab lapangan. Dari tahun ke tahun, walaupun isu tarif ilegal setiap kali ada rekrutmen
sudah menjadi rahasia umum bagaimana sudah mendapat peringatan keras dari anggota Polri. Masih diingat lebih kurang
15 tahun lalu tarif masuk Bintara Polri
warga jika sudah berurusan dengan Polri. atasan.
Baik saat melaporkan kehilangan,
Tetap saja seperti sudah menjadi Rp 12 jutà, dan terus melonjak sampai
pidana, atau masuk menjadi anggota Polri, rahasia umum kalau mau masuk polisi, tahun lalu mencapai Rp 150 juta. Seperti
dan lain-lain. Tetapi tetap patut didoakan tentara, atau pun instansi pemerintahan isu di Bogor tarifnya terus membengkak
semoga institusi Polri bebas dari pungli lainnya harus pakai uang pelicin biar mencapai Rp200 juta Rp250 juta.
Dan kalau kita tanyakan kepada
dan intimidasi. Karena Polri adalah masuknya enak, biar enggak dipersulit,
salahsatu pilar kenyamanan hidup dan sebagainya. Ini menandakan penga- Humas Polri jawabàn klisenya "kami

penyelewengan.
Nah, kira-kira polisi
bisa enggak? Enggak
usah bertanya, yakini
sendiri
ajalah,
wak..wak..wak..wak.....

Wawan
GC Simbolon
Belum yakin karena
kita masih belajar untuk jujur yang ideal

Wisnu Depha
Yakin, karena buktinya sudah banyak
pungli yang lain dibersihkan pihak
kepolisian

Rizk
urnia
wan
Gino
Rizkyy K
Kurnia
urniawan
Hakim, jaksa, KPK, bahkan menteri yang Darimana jalannya bebas pungli,
diangkat dengan bersumpah atasnama penegak hukumlah yang banyak
kitab suci atas nama Tuhan itu saja bisa melakukan pungli makanya perut polisi
melakukan suap atau pun sejenis dengan besar-besar semua

Muh
Yusuf N
asution
Nasution
Sumpah sekarang
hanyala perkataan,
jadi intinya suap, pungli ato percaloan
tak kan pernah terselesaikan, semua
saling menutupin satu sama lain. *boxing*
Herman
Kalau ada komitmen
seperti itu harus kita
apresiasi,karena logikanya kalau lolos
rekrutmen dengan
bantuan suap bagaimana bisa ybs akan
bersih setelah tamat?sebab separuh mentalnya sudah

bobrok.Sedangkan bila diawal rekrutmen
bersih sampai lulus,lalu dalam perjalanan
karirnya bisa saja tergoda untuk berprilaku
korup apalagi sejak rekrutmen? Kalau
ditanya keyakinan harusnya pihak Mabes
Polri buktikan sudah berapa banyak kandidat
yang ketahuan menyuap dalam proses itu,
lalu dipecat dan berapa banyak oknum yang
terlibat lalu dipecat secara tidak hormat
bahkan diproses hukum.Itu yang perlu.
Jangan hanya jadi retorika saja.Buktikan.
Edward Silaban
Jika proses perekrutan pilisi tidak melibatkan pihak luar sangat sulit dipercaya
bersih dari suap. Sebaiknya upaya bersihbersih diri polri dimulai dengan membuka diri terhadap pihak luar dalam hal
perekrutan anggota polri. Termasuk
melibatkan lembaga lain untuk mengawasi perekrutan secara langsung. z

Bercanda Soal Bom di Pesawat Bakal Dipenjara?
Direktur Jenderal Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan
Agus Santoso ingin memberikan efek
jera yang luar biasa kepada pihak mana
pun yang bercanda soal adanya bom di
pesawat.
Tidak tanggung-tanggung, Agus
berharap ada perubahan dari sanksi

medanbisnisdaily

perdata ke sanksi pidana kepada pihak
yang bercanda soal bom sehingga bisa
dipenjara dan membuat jera.
"Karena sanksinya perdata bukan
pidana. Ini yang dalam waktu dekat ini
kami akan mengolahnya, walaupun
perdata airline, airport bisa menuntut
dari yang bersangkutan," ujar Agus.

@medan_bisnis

Sebab, dampak dari bercanda soal
bom di pesawat sungguh luarbiasa,
seperti kru technical support bakal
terlambat, operasi dari sejumlah maskapai penerbangan akan tertunda, dan
lainnya.
Wah, pantaskah bila bercanda soal
bom di pesawat diubah hukumannya

Wah
yu
ahyu
Noor
Sodick
Tidak
yakin, no
comment
Polo
Tarigan
Silangit
Buktikan...itu
kata
kuncinya.
Fani
Sovyan
1000
persen
saya
enggak
yakin

 Kagin Jawak

BLACK BERRY MESSENGER
Son
Sonyy Alson
Semoga saja rekrutmen polisi bersih dari
pungli.

Janji Polri-nya yakinlah,
pelaksanaannya susah
di lapangan, harus
lebih
diperhatikan KKN sudah
mendarah daging di
NKRI.

Sutriono
Syarif
Hida
yah
idayah
Dari
dulu kan
sudah
macam
itu min..

akan tindak tegas (jika terbukti..??)", dan
tentunya jelas bagi kita pemerhati bahwa
nyaris nol yang ditindak tegas terkait
sogok-menyogok rekrutmen Polri. Apakah itu berarti tidak ada sogok-menyogok
di sana? Pasti publik tidak akan percaya
itu.
Apalagi para anggota Polri yang sudah
diterima karena menyogok dan sampai
saat ini juga harus terus menyogok jika
ingin mengikuti pendidikan calon perwira. Jika Polri sungguh-sungguh ingin
dipercaya, maka Polri harus membuka
ruang bagi pihak lain untuk mengawasi
setiap jenjang proses rekrutmen Polri.
"Karena tidak akan pernah efektif jika
suatu institusi negara mengawasi dirinya
sendiri, sebab pasti akan terjadi conflict
of interest," tegas Kagin Jawak. z

dari perdata ke pidana. Sebab, efeknya
pihak yang bercanda soal bom bisa
dituntut maskapai penerbangan dan
bakal dipenjara?

Sampaikan tanggapan Anda untuk
dimuat di Harian MedanBisnis edisi
berikutnya, terimakasih. z

interbis@medanbisnisdaily.com

Pin BB: 29E08835

calon anggota Polri tegas dilarang.
Menurut Rikwanto, demi mewujudkan penerimaan anggota
Polri yang transparan, panitia
bahkan telah disumpah. "Kami
sudah gigih untuk mengusir,
mengumumkan penerimaan anggota Polri, yang dari rekutmen itu,
mencoba jangan coba ada sebuah
penyebab ataupun pungli," kata
Rikwanto, Minggu (2/4).
Yakinkah Anda bahwa rekrutmen polisi bebas pungli, suap,
dan percaloan? Yakinkan Anda
dengan sumpah pak polisi yang
berjanji akan transparan dalam
rekrutmen polisi? Terimakasih.z

Maulidil
T helapan
Di
palembang
sudah
ketangkap ya,
panitia Rekrutmen tahun
2016
Hotmar
Manik
Baru saja
para calo
di Saber
Pungli di
Sumsel
palembang. ini pertanda janji polri
akan sedikit dilaksanakan..
Oman
Silv
a
Silva
Saya
sudah
bosan
dengan
katakata
yang
begini..Indonesia itu sangat
melekat dengan kata
suap.suap.suap.suap.
Luqman
tidak
menutup
kemungkinan
itu,
mungkin
aja
bapaknya punya kenalan jadi bisa
suap sana-sini, biasanya
disogoknya per test itu
Henri
Bur
ju
Burju
Simanjuntak
Tidak
yakin
saya
karena
masalah
pungli sudah berakar kog,

lagian banyak cara untuk
bisa pungli tanpa diketahhui
oleh publik
Rahim
Bin
Rahman
Yakin !
Jika
polanya
pada
saat
ujian, pada hari itu juga
diumumkan hasilnya setiap
tahapannya.Disaksikan oleh
ratusan peserta ujian.
Muhammad
Rifai
Tanjung
Omdo...!
Omong
doang...alias basa basi, isu
yang saya dengar di sini di
Bogor, pelicinnya mencapai
Rp 250 juta sampai Rp 300
juta
Henik
Ek
o
Eko
Palupi
Mudahmudahan
tidak
hanya
untuk
tahun
ini saja, tapi kalau bisa di
tahun-tahun berikutnya
harus lebih tranparan lagi
dan selalu harus dikontrol
mulai dari tingkat bawah.
Cristian
Sinaga
Pertanyaanku
sederhana
,Seandainya
yg testing ada 100.000 org,
yang dibutuhkan 10.000,
yang memenuhi syarat dan
sanggup melalui testing
60.000 misalnya .jadi
seleksi dari 60.000 untuk
mengambil 10.000, kirakira bagaimana
mengeliminasinya jika
semua sama bagus ( pingin
ngerti aja) horas
Hazby
Ir ya
Lubis
Kalau
menurut
saya
bisa di
berantas
punglinya. Kalau dengan revolusi
birokrat. Dengan tujuan
pemulihan dan membuat
peraturan dengan kuat. Toh
yang lakuin dan yang
memberi peluang untuk
pungli itu kan birokratnya
sendiri..
Ngapain dikatakan memberantas pungli.. #kata
orang batak hepeng do na
mangatur negara on.
z

Jika ada keluhan, masukan, atau saran-saran dari
pembaca tentang berbagai pelayanan di pemerintahan,
bisnis, atau ekonomi, silakan kirimkan ke email
pengasuh rubrik interaktif bisnis
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Tupac Shakur Makin Melegenda
Pengaruh musik Tupac Shakur tak bisa dihentikan oleh
batu nisan sekalipun. Ia memang tak lagi menghasilkan
karya baru sejak lima tahun sebelum kematiannya pada
1996. Tapi pemberian bintang Rock and Roll Hall of
Fame Jumat (7/4) mendatang membuktikan bahwa
musik Shakur masih dikenang jauh setelah ia tiada.
Acara pelantikan itu selebrasinya.

Kisah Kasih
Lee Min Ho dan Suzy
Pasangan selebriti tenar Lee Min Ho dan Suzy menggelar
sebuah pesta dalam rangka merayakan dua tahun masa
hubungan kisah kasih keduanya. Pada Senin (3/4), Osen (via
Naver) melaporkan bahwa Maret lalu Lee Min Ho dan Suzy
menyelenggarakan pesta di Seoul dengan sahabat dekat
mereka untuk bersama-sama merayakan dua tahun masa
pacaran.
Agensi yang menaungi Suzy, JYP Entertainment, mengaku
telah mendengar kabar tersebut. Meski demikian, mereka tak
ingin mencampuri urusan pribadi bintangnya itu.
"Kami melihat beritanya, namun kami tidak akan merilis
sebuah pernyataan resmi terkait kehidupan pribadi artis-artis
kami," ujar seorang perwakilan JYP Entertainment.
Lee Min Ho dan Suzy mengungkapkan hubungan asmaranya ke publik sejak Maret 2015. Walau banyak rumor yang
menyebutkan bahwa keduanya telah putus, pasangan tersebut
selalu kompak menepis gosip itu dan membuktikan kekuatan
cinta mereka.
"Rumor tentang putusnya hubungan Lee Min Ho dan Suzy
itu tidak benar," ujar agensi Lee Min Ho MYM Entertainment
dan JYP Entertainment bersamaan kala itu.
Seorang sumber dari MYM Entertainment pun mengatakan, "Karena jadwal sibuk dalam K-Con 2016, Lee Min Ho
tidak bisa mengonfirmasi kebenaran. Kami kemudian
mendengar darinya langsung bahwa mereka masih berpacaran dengan baik."
JYP Entertainment kemudian menambahkan, "Suzy telah
mengklarifikasi kebenarannya kepada kami. Ia mengaku
masih berpacaran [dengan Lee Min Ho]."
Puluhan ribu netizen pun merespons positif kabar ini.
Sebagian besar dari mereka mengaku senang melihat
hubungan Lee Min Ho dan Suzy yang langgeng, meski kedua
artis papan atas ini setiap hari disibukkan dengan berbagai
jadwal.
"Belakangan ini orang-orang sepertinya gampang menjalin
dan memutuskan hubungan, jadi dua tahun merupakan waktu
yang cukup signifikan, terutama bagi selebriti yang sangat
sibuk," ujar salah seorang warganet di kolom komentar berita
TV Report via Naver. "Keduanya berpacaran dengan diamdiam. Bekerja keras untuk cinta dan pekerjaan. Senang
melihatnya," kata netizen lainnya. z res/cnn

Kemenangan Ke-8
Miranda Lambert
Penghargaan tertinggi untuk insan musik country dunia,
Academy Country Music Awards 2017 (ACMs) digelar di TMobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu Malam (3/
4).
Penyanyi Thomas Rhett dan Miranda Lambert termasuk
nama yang mencuri perhatian dalam penghargaan itu. Mereka
masing-masing membawa pulang dua piala.
Melansir Ace Showbiz, Rhett mengalahkan penyanyi Jason
Aldean, Dierks Bentley, Chris Stapleton, dan Keith Urban
untuk meraih penyanyi pria terbaik tahun ini.
Ketika nama Rhett dipanggil, penyanyi 27 tahun itu tampak
tak percaya. Dia bertahan di tempat duduknya dan menggelengkan kepalanya. Ia baru benar-benar naik panggung
kemudian.
"Semua orang di kategori ini membentuk saya menjadi artis.
Terima kasih banyak ACMs, ini adalah penghargaan terbaik
yang pernah saya terima," kata Rhett saat menerima piala.
Selain artis terbaik, Rhett juga memenangi Lagu Terbaik
lewat Die a Happy Man. Sementara itu Miranda Lambert
semakin mengukuhkan diri sebagai penyanyi country terbaik
dengan memenangi Penyanyi Perempuan Terbaik untuk kedelapan kalinya berturut-turut.
Lambert menyingkirkan nominasi seperti Kelsea Ballerini,
Maren Morris, Kacey Musgraves, dan Carrie Underwood. Ia
juga merebut Album Terbaik lewat The Weight of These
Wings.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengizinkan
saya mengeluarkan kesedihan hati saya dan membaginya,"
kata pelantun lagu Vice itu. Selain Rhett dan Lambert, Florida
Georgia Line, Jason Aldean, Little Big Town, Jon Pardi dan
Maren Morris juga menjadi pemenang di ACMs 2017.
Berikut daftar pemenang ACMs 2017:
Penghibur Terbaik: Jason Aldean
Lagu Terbaik: Die a Happy Man - Thomas Rhett
Rekaman Terbaik: H.O.L.Y - Florida Georgia Line
Album Terbaik: The Weight of These Wings - Miranda
Lambert
Penyanyi Pria Terbaik: Thomas Rhett
Penyanyi Wanita Terbaik: Miranda Lambert
Kelompok Duo Terbaik: Florida Georgia Line
Kelompok Terbaik: Little Big Town
Penyanyi Pria Pendatang Baru Terbaik: Jon Pardi
Penyanyi Wanita Pendatang Baru Terbaik: Maren Morris
Video Terbaik: Forever Country - Artists of Then, Now &
Forever
Vokal Event Terbaik: May We All - Florida Georgia Line ft.
z Time McGraw rsa/aceshowbiz/cnn

Ia masih terpilih meski
wujudnya tak lagi ada di dunia
ini. Ia bahkan menjadi rapper
ke-enam yang terpilih masuk
Hall of Fame sepanjang 30
tahun sejarahnya. Tidak banyak
rapper yang masuk dinding
kebanggaan itu. Dibanding
yang masih hidup, Shakur
justru dipilih.
Hall of Fame mendeskripsikannya sebagai: "simbol
perlawanan internasional dan
semangat di luar hukum,
sebuah kontradiksi yang tak
terelakkan, sesosok rapper antihero yang jelas."
Padahal semasa hidupnya,
Shakur menghabiskan waktu di
penjara. Putra dari dua aktivis
Black Panther itu hanya punya
empat album sebelum ia
dibunuh di Las Vegas. Pembunuhan tragis-ditembak oleh
seseorang dari dalam mobil
bergerak-itu tak pernah tuntas.
Shakur baru berusia 25 tahun
saat ia harus mengakhiri
hidupnya. Banyak yang

berpendapat namanya jauh
lebih besar ketika sudah tiada
dibanding saat masih hidup.
Albumnya total terjual 75 juta
kopi, namun lebih banyak dari
'pasca-kematian.'
Kalau saat masih hidup ia
punya empat album, setelah
meninggal Shakur justru
'merilis' tujuh karya. Mungkin
itu tidak sebanding dengan
penjualan artis hip hop abad 21
seperti Drake, Kanye West atau
The Weeknd. Tapi tetap saja, ia
punya pengaruh besar.
Apalagi rap sekarang sudah
menjadi musik terpopuler kedua di Amerika Serikat setelah
rock. Ia bukan lagi lagu kaum
minoritas untuk menyuarakan
perjuangan. Ia adalah 'karya.'
"Bagi siapa pun yang serius
soal belajar hip hop, ada
beberapa orang yang musiknya
harus diperhatikan, dan Tupac
adalah salah satu dari orang
itu," kata Todd Boyd, profesor
Studi Sinema dan Media di
University of Southern

California, seperti dikutip dari
Reuters.
Menurutnya, siapa pun tak
bisa mengklaim mereka punya
cukup pengetahuan soal hip
hop, jika tak mendengar atau
tak tahu Shakur. Mendengarkan
lagunya menghasilkan perasaan
khusus.

"Dia punya pengaruh
emosional yang kuat yang
menurut saya bicara soal fakta
bahwa, ini adalah seseorang
yang, dalam pikiran saya,
mungkin akan lebih baik jadi
aktor ketimbang rapper," ujar
Boyd melanjutkan.
Saking populernya, Shakur

pernah 'dihidupkan' kembali.
Ada hologramnya di festival
musik Coachella tahun 2012. Itu
membuat penjualan musiknya
kembali naik. Ia juga menjadi
subjek atas beberapa film
dokumenter, bahkan di Broadway dan inspirasi serial televisi.
z rsa/reuters/cnn

dan akan mengenakan sanksi
kepada pilot yang ditemukan
bersalah berupa surat
peringatan hingga penangguhan
sertifikat dan izin penerbangan.
Bukan kali ini saja Ford
mengalami insiden pendaratan
darurat. Dua tahun lalu, dia
mendaratkan darurat pesawat

peninggalan Perang Dunia II di
lapangan golf di Santa Monica
dan menderita patah tulang dan
cedera ringan di kepala.
Begitu pula dengan pengalaman Ford mendaratkan
darurat pada 1999.
z end/variety/cnn

Harrison Ford Bebas Hukuman
Kuasa hukum aktor Harrison
Ford mengatakan sang Indiana
Jones terhindar dari hukuman
akibat kesalahan prosedur
dalam mendaratkan pesawat
pribadinya di sebuah bandara di
California.
Melansir AFP, pada Februari
lalu, aktor yang juga adalah
pilot berpengalaman dan
kolektor pesawat antik itu
sempat melakukan kesalahan
prosedur penerbangan yang
menyebabkan hampir terjadinya kecelakaan di bandara
John Wayne Airport di Orange
County, California.
Pesawat yang dikemudikan
Ford melaju menuju taxiway
alih-alih ke landasan pacu.
Pesawat tersebut melaju
melewati Boeing 737 yang saat
itu juga bersiap mendarat dan
membawa 110 penumpang serta
enam awak.
Aktor 74 tahun itu terekam
oleh rekaman pengendali lalu
lintas udara bandara atau ATC
yang dirilis oleh the Federal
Aviation Administration. Ford

menyebut diri sendiri dengan
'bodoh' dan mengatakan telah
terganggu oleh dua mesin jet.
Kuasa hukum Ford, Stephen
Hofer mengatakan dalam
pernyataannya, FAA telah
memberi tahu aktor tersebut
bahwa penyelidikan atas
kejadian Februari lalu sudah
ditutup.
"FAA melakukan penyelidikan
penuh atas masalah tersebut,
termasuk mewawancarai Ford,
dan menetapkan tidak ada
hukuman administrasi atau
sanksi lain yang akan diberlakukan," kata Hofer.
"Ford dapat mempertahankan
sertifikat pilot yang ia miliki
tanpa pembatasan. Pada
penutupan masalah ini, badan
tersebut mengakui pengalaman
panjang Ford sesuai dengan
peraturan penerbangan federal
dan kerja sama yang kooperatif
oleh Ford selama penyelidikan,"
Disebutkan, FAA tidak
menyebutkan identitas sang
pilot atau pun berkomentar
akan hal ini, namun dilaporkan

oleh Variety sebagai konfirmasi
kesimpulan penyelidikan kasus
tersebut.
FAA mengatakan saat
kejadian berlangsung, ATC
menyebut dengan jelas "pilot
dengan mesin tunggal Aviat
Husky" akan mendarat.
Pesawat Boeing milik American
Airlines yang dijadwalkan
mendarat berhasil melakukan
pendaratan dengan aman,
beberapa menit setelah
kejadian pesawat Ford melaju
melewati pesawat tersebut.
"Yeah, hai, ini Husky-EightNiner Hotel Uniform dan
si bodoh yang
mendaratkan pesawat
di taxiway," ucap suara
Ford dalam rekaman
FAA persis usai
kejadian. Ketika ATC
mengatakan "tidak
ada masalah besar",
Ford merespon
dengan "itu masalah
besar bagi saya".
FAA melarang
pesawat mendarat di taxiway

Pengakuan Bella Hadid
dan Keluarga Muslimnya
Bella Hadid mengungkapkan
kebanggaannya sebagai muslim di sebuah
wawancara. Saat itu, mengutip Fox News, ia
sedang membicarakan ayahnya, Mohamed
Hadid dan masa kecilnya.
Kata kakak Gigi Hadid itu, ia dan sang
ayah sering beribadah bersama saat kecil.
"Dia selalu religius dan selalu berdoa
bersama kami. Saya bangga menjadi
muslim," katanya.
Ayah Bella merupakan seorang imigran.
Pengusaha real estat itu lahir di Nazareth,
Israel. Namun ia kemudian ke Suriah dan
Lebanon. Pada usia 14 tahun, ia pindah ke
Amerika Serikat.
Bersama pasangannya, Yolanda Hadid ia
punya tiga anak. Dua di antaranya menjadi
model: Bella dan Gigi. Mohamed masih
sering memamerkan foto kedekatannya
dengan anak-anaknya.
Ia menikah dua kali. Pernikahan pertamanya, dengan Mary Butler menghasilkan
dua anak perempuan yang sebenarnya tak
kalah cantik. Tapi keduanya tak berkarier di
dunia hiburan.
Mohamed sendiri, dengan latar belakang
tinggal di Israel dan punya kewarganegaraan ganda antara Yordania dan Amerika,
tidak pernah menyatakan dirinya muslim.
Tapi ia tak pernah minum alkohol, meski

punya gudang anggur pribadi. Baru kali ini
keyakinannya jelas.
Bella dan Gigi juga belum pernah
menyatakan diri mereka sebagai muslim. Ini
yang pertama. Adik Bella, Gigi tengah
berpacaran dengan Zayn Malik, yang sudah
lama dikenal sebagai muslim. Salah satu
alasan yang membuat Zayn hengkang dari
One Direction adalah kesusahannya
menyeimbangkan gaya hidup sebagai
muslim dengan seorang selebriti.
Bella sendiri baru putus
dari The Weeknd, kekasih
jangka panjangnya yang
belakangan dikabarkan
dekat dengan Selena
Gomez. Soal itu ia
mengatakan, "Saya hanya
fokus pada diri sendiri dan
pekerjaan saya, dan hanya
[berusaha] menjadi yang
terbaik yang saya bisa."
"Saya tidak benar-benar
khawatir tentang apa yang
para pria pikirkan tentang
saya, saya hanya mencoba
menjadi seorang wanita,"
ujar model berusia 20
tahun itu melanjutkan.
z rsa/foxnews/cnn

Ajip Rosidi dan Nani Wijaya

'Nyambung' karena Sama-sama Sunda

AKTRIS senior Nani Widjaja tak
lagi akan sendiri di masa tuanya. Dia
segera dipersunting sastrawan Ajip
Rosidi pada bulan April ini. Tidak
pasti kapan pernikahan digelar.
Namun yang pasti, itu akan
dilaksanakan di kota kelahiran Nani
di Cirebon, Jawa Barat. Ajip dan Nani

sudah saling mengenal sejak lama.
Sang sastrawan merupakan kawan
baik mantan suami Nani, sutradara
Misbach Yusa Biran. Dahulu mereka
saling mengunjungi.
Misbach meninggal pada 2012.
Meski begitu, Nani tetap eksis
sebagai selebriti. Ia main di banyak

film dan sinetron, yang terkenal
seperti Bajaj Bajuri dan Tukang
Bubur Naik Haji. Ajip dan Nani baru
bertemu kembali akhir 2016 lalu. Saat
itu, istri Ajip juga sudah meninggal
pada 2014. Keduanya kembali
berkawan akrab dan menemukan
kecocokan.
Apalagi, mereka sama-sama orang
Sunda. Kalau Nani berasal dari
Cirebon, kampung halaman Ajip di
Majalengka. Alasan itulah yang
membuat Ajip memutuskan meminang Nani. "Sama-sama merasa
cocok. Ada kesesuaian paham, entah
itu namanya cinta atau apa pun. Ya
karena sama-sama dari Sunda, sama
latar budayanya," kata Ajip bercerita

saat dihubungi pada Selasa (4/4).
Ajip kini sudah berusia 79 tahun.
Nani sendiri lebih muda, tahun ini 73
tahun. Tapi mereka sama-sama
membutuhkan teman hidup di masa
tua. Ajip pun mengemukakan ide
menikah. "Saya merasa sendiri sejak
dua tahun istri saya meninggal. Saya
menikah karena butuh hidup bersama
untuk sehari-hari. Seperti kadangkadang butuh teman untuk
mengobrol," tuturnya.
Tidak ada tujuan lain saat membina
rumah tangga nanti. Toh, keduanya
sudah sama-sama tak bisa punya anak
karena usia. Kata Ajip, ia hanya akan
banyak menghabiskan waktu
bersama. Ia bahkan merencanakan

liburan bersama. Tapi Ajip enggan
bercerita lebih lanjut soal itu.
"Nanti saja setelah menikah
dipikirkan," ujar Ajip. Sementara
Nani banyak di depan kamera,
pekerjaan Ajip lebih sering mengharuskannya di belakang meja. Ajip
adalah sastrawan yang sudah
produktif menulis sejak usia belasan.
Cerita pendek pertamanya diterbitkan di Indonesia Raya. Saat itu ia
masih 12 tahun. Ketika menginjak
usia 15 tahun, beberapa karyanya pun
diterbitkan dengan bayaran Rp 25-Rp
125.
Ajip pun makin menggebu menulis.
Ia bahkan sudah berani menerbitkan
kumpulan cerita pendek saat usianya

17 tahun. Judulnya Tahun-tahun
Kematian. Ia lalu memutuskan keluar
sekolah. Tujuannya, agar bisa fokus
menulis. Semangat itu membawanya
pada kesuksesan.
Buku-buku Ajip termasuk Anak
Tanahair, Sebuah Rumah buat
Haritua, dan Pertemuan Kembali. Ia
juga menciptakan banyak puisi dalam
bahasa Indonesia maupun Sunda,
bahkan menulis ulang cerita rakyat
seperti Lutung Kasarung, Roro
Mendut, Sang Kuriang, dan lain
sebagainya.
Ajip menegaskan, tidak akan ada kaitan
pernikahan keduanya dengan produktivitas. Ia tetap akan menulis,
sebagaimana Nani akan terus tampil di
depan kamera untuk berakting. z rsa/cnn
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DEFLASI MARET 0,02%

Pedagang cabai tertidur di Pasar
Senen, Jakarta, Selasa (4/4). BPS
mencatat deflasi pada bulan
Maret 2017 sebesar 0,02% yang
dipicu penurunan harga bahan
pangan terutama cabai.
 antara foto/akbar nugroho gumay

Tambang India Gugat RI
JK: Kita Siap Hadapi
MedanBisnis –Jakarta
Pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan
perusahaan tambang dari India yang bernama India Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA) dalam forum
arbitrase internasional di Permanent Court of Arbitration, akibat tumpang tindih lahan Izin Usaha
Pertambangan (IUP).
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku
pemerintah sudah mempersiapkan diri untuk
menghadapi gugatan tersebut. "Ini sudah masuk dalam
arbitrase, Indonesia atau pemerintah sudah menyiapkan
jawaban dan langkah-langkah hukum, termasuk
mengatakan bahwa mereka itu tidak punya legal standing karena bukan mereka yang berperkara di Indonesia
ini," kata JK ditemui di kantornya, Selasa (4/4).
"Kita sudah menyiapkan arbitrase dan lawyer,
pemerintah siap menghadapi mereka," ucapnya. Kasus
ini berawal dari pembelian PT Sri Sumber Rahayu Indah
oleh IMFA pada 2010. PT Sri memiliki IUP untuk batu
bara di Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Investor asing asal India ini merasa rugi karena telah
menggelontorkan uang US$ 8,7 juta untuk membeli PT
Sri, tapi tak bisa melakukan penambangan, karena
ternyata IUP di lahan seluas 3.600 hektare yang dimiliki
PT Sri tidak Clean and Clear (CnC). IUP mereka tumpang
tindih dengan IUP milik tujuh perusahaan lain.
Karena itu, IMFA menuntut ganti rugi dari pemerintah
Indonesia senilai US$ 581 juta alias Rp 7,7 triliun.
Menurut perhitungan mereka, potensi pendapatan yang
hilang (potential loss) akibat tidak bisa menambang
batubara ditambah investasi yang sudah mereka
keluarkan mencapai Rp 7,7 triliun. zdtf

23 Aturan Masih Hambat
Investasi
MedanBisnis – Jakarta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan masih ada
sekitar 23 aturan yang menghambat investasi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka sidang
kabinet paripurna mengenai pagu indikatif tahun
anggaran 2018 di Istana Presiden, Jakarta Pusat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi,
dipastikan ada beberapa kementerian/lembaga yang
akan mencabut izin yang menghambat investasi di Indonesia. "Mungkin lima sampai enam," kata Pramono di
Komplek Istana, Jakarta, Selasa (4/4).
Jokowi telah beberapa kali menyampaikan, untuk
mengundang investasi ke Indonesia harus memanfaatkan
aturan yang sudah ada, jika ada aturan baru itupun harus
disetujui pada rapat terbatas (ratas). "Jadi pada intinya
sesuai dengan yg disampaikan presiden berulang kali
agar pada setiap pembuatan Permen itu harus dapat
persetujuan rapat terbatas," tambah Pramono.
Menurut Pramono, ada beberapa regulasi yang
diterbitkan dan beleid ini merupakan turunan dari aturan
pertama yang telah diterbitkan. Seharusnya, aturan
turunan ini dilaporkan terlebih dahulu kepada
Jokowi."Kami tidak menyebutkan kementerian
lembaganya karena ini berkaitan dengan persiapan kita
untuk hadapi tingkat kemudahaan berusaha Ease Of Doing Bussines. Karena presiden sudah canangkan pada
pertemuan kemarin agar bisa di bawah 50 maka yang
seperti itu diminta seskab, sesneg menertibkan itu. Jadi
kita akan minta dicabut," tandasnya. zdtf

Jaga Stabilitas Harga

Kemendag Tetapkan HET Tiga Komoditas
MedanBisnis – Jakarta
Kementerian Perdagangan
telah menetapkan
kebijakan harga eceran
tertinggi (HET) untuk tiga
komoditas, yakni gula,
minyak goreng, dan
daging guna menjaga
stabilitas harga ketiga
bahan pokok tersebut.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun memfasilitasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Asosiasi
Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan belasan distributor
gula, minyak goreng dan daging.
"Kementerian Perdagangan
menetapkan kebijakan HET
untuk komoditas gula sebesar
Rp12.500 per kg, minyak goreng
kemasan sederhana Rp11.000 per
liter dan daging beku dengan
harga maksimal Rp80.000 per
kg," kata Menteri Enggar pada
penandatanganan MOU di
Kantor
Kementerian
Perdagangan di Jakarta, Selasa
(4/4).
Enggar mengatakan, pasar
ritel modern sebagai pasar harga
acuan (price leader) dipastikan
tidak akan menjual tiga komoditas pangan tersebut lebih dari
HET yang ditetapkan. Kebijakan
penetapan harga ini mulai berlaku 10 April mendatang.
Dia merinci harga jual gula
dari produsen yang disepakati
sebesar Rp11.900 per kg dengan
kemasan 1 kg, dan Rp10.900/kg
dalam ukuran 50 kg untuk dikemas ulang sebesar 1 kg oleh
masing-masing ritel.
Ada pun kebutuhan gula sebanyak 11.520 ton per bulan

dengan batas waktu pembayaran
yang ditetapkan selama 14 hari.
Untuk daging beku, harga jual
dari distributor sebesar Rp75.000/kg dan dijual di ritel Rp80.000/kg.
Sementara itu untuk minyak
goreng, harga jual dari produsen
Rp10.500/liter dan dijual di ritel
Rp11.000/liter.
Kebutuhan komoditas ini
sebanyak 9,22 juta liter per
bulan, di antaranya akan

dipenuhi dari Gabungan Industri
Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) 2,10 juta liter dan Asosiasi
Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) 1,80 juta liter (menyesuaikan dengan kapasitas packing line).
Enggar memastikan penetapan HET ini tidak akan membuat dunia usaha, baik pasar ritel
modern dan tradisional merugi.
"Tidak akan merugi karena
sekarang kita sudah minta dan

akan tegaskan kembali pada para
distributor agar mereka menjual
ke pasar tradisional tidak boleh
lebih tinggi dari yang mereka jual
ke pasar ritel modern. Paling
tidak sama, kalau bisa lebih
murah," katanya.
Mendag juga memastikan pelaksanaan kebijakan HET akan
mendapat pengawasan dari Komisi Pengawas Persaingan dengan
memberlakukan sanksi tegas jika
terjadi persaingan usaha yang

tidak sehat."Pasar ritel modern
kalau dia jual harga lebih tinggi
setelah ada harga intervensi
pemerintah, dengan bantuan
KPPU akan memeriksa mereka
karena patut diduga serang
membentuk harga kartel. Ini
kami konsultasikan dengan
KPPU. Kami ingin menyeragamkan harga rendah tetapi ada
dasar hukumnya," ungkap
Enggar.
zant

Masalah Lahan Hambat Pembangunan Infrastruktur
MedanBisnis –Jakarta
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution
mengatakan masalah pengadaan
lahan masih menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Banyak isu
yang dihadapi dalam percepatan,
misalnya pembebasan lahan,"
katanya dalam acara peluncuran
Skema Pendanaan Pengadaan
Tanah untuk Proyek Strategis
Nasional di Jakarta, Selasa (4/4).
Dia menjelaskan masalah pengadaan tanah mendominasi
penyebab tersendatnya pembangunan infrastruktur seperti
jalan maupun sarana transportasi lainnya. "Pembebasan lahan
itu mencapai 44% dari masalah
yang dilaporkan, persiapan
pembangunan yang kurang
memadai 25%, keterbatasan
pendanaan 17% dan perizinan
12%," katanya.
Selain itu, katanya, mekanisme
pengadaan tanah di kementerian
lembaga harus dicairkan dan
diserap pada tahun yang bersangkutan. “Ini sering kali me-

nimbulkan ketidakcocokan antara anggaran dengan realisasi,"
katanya.
Untuk itu, dia mengapresiasi
pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
yang secara khusus bertugas
untuk mengatasi masalah
pengadaan
tanah
bagi
infrastruktur di Indonesia.
Menurut dia, pembentukan
LMAN ini menjawab persoalan
pengadaan lahan yang selama ini
tidak bisa menggunakan dana
tahun jamak dan sering dikeluhkan para pemangku kepentingan karena pembebasan
tanah itu memakan waktu lama.
"Pemerintah telah menetapkan
kebijakan frontal dengan memindahkan alokasi belanja modal pembebasan tanah diganti
dengan belanja tanah yang dilakukan terpusat oleh Menteri
Keuangan," kata Darmin.
Dia mengharapkan melalui
pengadaan tanah yang memadai
maka pembangunan Proyek
Strategis Nasional bisa selesai
sesuai target dan masalah pem-

bebasan tanah bisa teratasi.
LMAN merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaan Kementerian Keuangan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara.
Lembaga ini dibentuk untuk
mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan
sosial, sekaligus menggali potensi return on assets dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berasal dari Barang Milik
Negara.
Pada
awalnya,
LMAN
bertugas untuk mengelola aset
negara, namun institusi ini
kemudian juga mendapat tugas
untuk perencanaan pendanaan
dan pendayagunaan lahan
landbank serta pembayaran
ganti rugi pengadaan tanah.
Mandat baru tersebut, LMAN
mempunyai fungsi tidak hanya
sebagai treasurer atau financing
provider, tapi juga special landbank untuk pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk

kepentingan umum dan proyek
strategis nasional.
Dalam melaksanakan pendanaan pengadaan tanah, LMAN
mempunyai dua skema, yaitu
skema pembayaran langsung
dan skema pembayaran tidak
langsung.
Untuk skema langsung, LMAN akan menyalurkan pendanaan pengadaan tanah kepada
pihak penerima ganti rugi. Untuk skema tidak langsung, dibagi
dua skema yaitu merujuk kepada
sebelum terbitnya Perpres 102
Tahun 2016 dan sesudahnya.
Perpres 102 Tahun 2016 merupakan peraturan terkait pendanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Melalui skema ini, LMAN
memberikan dukungan terhadap
pembangunan Proyek Strategis
Nasional melalui pembiayaan
investasi senilai Rp16 triliun di
APBN-P 2016 serta Rp20 triliun
di APBN 2017.
zant/dtf

Freeport Dapat IUPK Sementara
MedanBisnis –Jakarta
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyepakati penetapan Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) yang bersifat
sementara hingga Oktober 2017
bagi PT Freeport Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji
dalam jumpa pers di Jakarta,
Selasa (4/4), mengatakan pemerintah dan Freeport telah melakukan perundingan intensif
sejak Februari lalu saat
perusahaan tambang berbasis di
Amerika Serikat itu menyatakan
keberatan atas perubahan status
kontrak tambang.
Teguh menjelaskan ada dua
hal yang dilakukan pemerintah
dalam upaya penyelesaian kisruh
status kontrak Freeport, yakni
penyelesaian jangka pendek dan

jangka panjang. Penyelesaian
jangka pendek, lanjut dia, dilatarbelakangi upaya memberikan
landasan hukum dan kepastian
usaha bagi Freeport.
Di sisi lain, penyelesaian jangka pendek itu juga memberikan
kejelasan bagi pemerintah atas
hubungan kontraktual pasca
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara. "Pada pembahasan jangka pendek, minggu lalu,
kami sepakat dengan Freeport
bahwa akan ditetapkan IUPK
yang bersifat sementara karena
punya tenggat waktu delapan
bulan," katanya.
Dengan diberlakukannya IU-

PK yang bersifat sementara selama delapan bulan, maka Freeport dapat melaksanakan ekspor
konsentrat dengan membayar
bea keluar selama periode tersebut."Berbarengan dengan dikeluarkannya IUPK itu, kami
juga masih hormati ketentuanketentuan dalam Kontrak Karya
(KK)," katanya.
Teguh yang juga Ketua Tim
Perundingan Pemerintah dan
Freeport menuturkan, mulai
pekan depan akan ada perundingan kedua untuk penyelesaian jangka panjang selama 8
bulan mulai 10 Februari - 10
Oktober 2017.
Dalam pembahasan jangka
panjang sejumlah poin yang
dibahas antara lain ketentuan
terkait stabilitas investasi, keberlangsungan operasi Freeport,

divestasi serta pembangunan
smelter (fasilitas pemurnian dan
pengolahan mineral).
Lebih lanjut Teguh memaparkan jika setelah perundingan
jangka panjang tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan
Freeport, maka Freeport akan
kembali pada status KK yang
berakhir 2021."Kalau dia tidak
terima hasil perundingan, atau
katakanlah perundingan tidak
mencapai kesepakatan, maka dia
(Freeport) bisa kembali ke KK,
tapi tidak boleh ekspor," tegasnya.
Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian ESDM
Bambang Gatot dalam kesempatan yang sama mengatakan
perundingan kedua akan membahas lebih rinci mengenai stabilitas investasi sehingga Free-

port bisa mendapatkan fasilitas
pendukung operasional."Lalu,
juga akan bicara soal perpanjangan operasi. Berdasarkan
peraturan pemerintah itu sampai
2x10 tahun, yaitu 2021-2031
tahap pertama dan selanjutnya
2031-2041 tahap kedua,"
katanya.
Selanjutnya, yakni mengenai
divestasi saham 51 persen di
mana secara logika juga akan
dibahas mengenai perpanjangan
kontrak. "Kalau divestasi 51
persen kan tinggal empat tahun
lagi sampai 2021. Itu logikanya,"
katanya.
Bambang menambahkan, pemerintah daerah baik provinsi
dan kabupaten/kota di Papua
juga akan dilibatkan dalam proses perundingan jangka panjang.
zant/dtf
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 PIDANA KORPORASI

Kadin-KPK Kerja
Sama Cegah Korupsi
MedanBisnis – Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kamar
Dagang dan Industri (Kadin)
sepakat melakukan kerja sama
dalam dunia usaha. Salah satunya sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor
13 Tahun 2016 tentang tanggung jawab korporasi dalam
tindak pidana korupsi.
Deputi bidang pencegahan
KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kesepakatan ini juga
sebagai peringatan terhadap
seluruh perusahaan maupun
korporasi agar terhindar dari
segala macam bentuk tindak
pidana korupsi, khususnya
pemberian suap.
"MoU ini KPK dan Kadin akan
sosialisasikan Perma 13. Perusahaan harus punya sistem
pencegahan agar tidak terkena

pidana korporasi," ujar Pahala
Nainggolan, di gedung KPK,
Jakarta, Selasa (4/4).
Dia menambahkan, KPK dan
Kadin bakal memfasilitasi perusahaan yang tergabung dengan
Kadin dan sedang bermasalah
dengan pemerintah daerah atau
setempat.
Lebih lanjut, Kadin juga akan
diikutsertakan pada setiap acara
seminar anti korupsi. Nantinya,
imbuh Pahala, akan ada sertifikasi terhadap perusahaan yang
dinilai paham akan anti korupsi.
"Kami akan undang Kadin
nanti di setiap perusahaan akan
ada satu orang yang tersertifikasi
paham anti suap yang baik,
membangun antikorupsi. Profesi ini akan kita kenalkan. Kita
harapkan internal auditor punya
kemampuan ini," tukasnya.
z merdeka

KERJA SAMA KADIN DENGAN KPK

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama Ketua Umum Kadin
Rosan Perkasa Roeslani (kiri) memberikan keterangan kepada media
seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/4).
Dalam keterangannya pertemuan Kadin dengan KPK untuk bekerja
sama terkait pencegahan korupsi di bidang bisnis.
 antara foto/muhammad adimaja

Sekolah Belum Mandiri Laksanakan UNBK
 yuni naibaho

MedanBisnis – Medan
Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK)
SMK dan SMA di Medan terkesan dipaksakan.
Pasalnya, masih banyak sekolah yang belum bisa
melaksanakan UNBK secara mandiri.
Hal ini terungkap saat sidak
anggota Komisi E DPRD Sumut
Ari Wibowo, Nezar Djoeli, dan
Iskandar Sakty Batubara ke SMK
Negeri 10 Medan dan SMA Negeri 1, Selasa (4/4).
Seperti di SMK Negeri 10
Medan, ada dua sekolah swasta
yang harus menumpang di sekolah tersebut, yakni SMK Dharma
Bakti sebanyak 22 siswa, dan
SMK Gajah Mada 12 siswa. Bahkan untuk SMAN 1 Medan saja,
pihak sekolah menyuruh sebagian siswa membawa laptop.
Karena jumlah komputer yang
ada 200-an unit, tidak sebanding
dengan jumlah siswa yang ikut
UNBK 658 orang.
Selain itu, karena terbatasnya
jumlah komputer, pemerintah
pusat juga menerapkan 3 sesi
jadwal ujian kepada siswa yang
mengikuti UNBK, yakni pukul
07.30 WIB-09.30 WIB, pukul
10.30 WIB-12.30 WIB dan pukul
14.00 WIB-16.00 WIB.
Wakil Kepala SMAN 1 Medan
Sabar mengatakan, komputer
yang ada di SMAN 1 Medan ini

banyak sumbangan alumni, karena dana BOS tidak bisa diperuntukkan untuk beli komputer
dalam jumlah banyak.
"Tiap tahun cuma bisa beli 1
atau 2 unit, karena BOS diperuntukkan untuk keperluan lain,"
pungkasnya.
Atas dasar itulah, pihaknya
meminta murid membawa laptop.
"Tahun lalu kami pinjam komputer dari sekolah lain, karena
tahun lalu banyak sekolah yang
belum UNBK. Tapi sekarang kita
sudah tidak bisa pinjam lagi ke
sekolah lain, karena sekolah itu
juga laksanakan UNBK," katanya.
Dia menjelaskan, SMAN 1
Medan memiliki 7 server. Namun, yang digunakan 6 server, 1
cadangan. "Setiap 1 server bisa
untuk 40 komputer atau siswa.
Simulasi sudah dilakukan tidak
ada kendala lagi," ujarnya lagi.
Dia mengungkapkan, UNBK
tidak menentukan kelulusan
siswa, tetapi dilakukan untuk
pemetaan daerah yang mana

nilainya lemah, sehingga guru
bisa didropping ke daerah tersebut.
"Penentu kelulusan itu USBN
dan US. Ada 13 mata pelajaran,
6 mata pelajaran USBN dan 7
mata pelajaran US. Syarat kelulusan itu, program belajar mulai
kelas 10 sampai 12, sikap minimal nilai B, mengikuti USBN
dan US serta KKN," tambahnya.
Anggota dewan Nezar Djoeli
mengatakan, dari hasil sidak
menyimpulkan masih banyak

sekolah yang belum melaksanakan UNBK secara mandiri.
"Di Medan saja masih ada
yang menumpang di sekolah
lain, mungkin di Medan tidak
masalah karena jarak sekolah
berdekatan. Tapi di daerah itu
gimana?
Kita
berharap,
pemerintah menyiapkan fasilitas
terlebih dulu sebelum membuat
kebijakan," ujarnya.
Iskandar Sakty Batubara meminta Pemprovsu bisa memenuhi standar yang sudah ditetap-

kan Kemendikbud. "Juga memenuhi peralatan sehingga seluruhnya bisa mengikuti UNBK,"
ungkapnya.
Ari Wobowo menambahkan,
meski belum jadi standar kelulusan, tapi sekolah diharapkan
tetap meningkatkan kualitas dan
kemampuan siswa untuk mampu menjalani UNBK. "Peningkatan kemampuan itu juga perlu
agar menghasilkan lulusan yang
siap bersaing," tuturnya
Kepala Dinas Pendidikan

PENGUNGKAPAN
PENJUALAN SATWA
LANGKA

Barang bukti perdagangan
satwa dilindungi Orang
utan (Pongo pygmaeus) dan
Beruang madu (Helarctos
malayanus) diperlihatkan
petugas saat rilis di Polda
Metro Jaya, Jakarta, Selasa
(4/4). Petugas Polda Metro
Jaya meringkus seorang
pria berinisial AM (43) yang
diduga membeli dan
memelihara satwa langka
jenis orang utan, macan
dahan, dan beruang madu
yang dijual melalui situs
daring atau "online".
 antara foto/reno esnir

Razman-Bella Kawin Kontrak Rp 1 Miliar
MedanBisnis – Jakarta

CUACA

Pengacara Razman Arif Nasution dan artis Bella Luna (23)
terlibat pertengkaran. Bahkan,
mantan anggota DPRD Madina
ini melaporkan sang model ke
polisi.
Henry Indraguna, pengacara
Bella menjelaskan, pertengkaran
itu dilatarbelakangi persoalan
kawin kontrak.
"Jadi memang antara klien
saya dengan Razman ini ada
kawin kontrak. Saya mendapatkan ini dari klien saya langsung," ujar Henry, Selasa (4/4).
Henry mengatakan, kawin
kontrak itu berlaku dari tahun
2015 sampai Desember 2016.
Dia menyebut ada uang Rp 1
miliar yang jadi mahar pernikahan siri tersebut.
Ia menjelaskan, pada Senin (3/
4) dinihari, Razman datang ke
apartemen Bella, terkait dengan
kawin kontrak yang sudah lewat

 medanbisnis/int

itu.
"Jadi dia mau minta lagi. Tapi
kan sudah tidak nikah. Dan klien
saya ini kan tidak cinta lagi
begitu kan. Jadi ya tidak mau,"
ujar Henry.
Menurut Henry, Razman datang mencoba memeluk Bella.
Bella menolak dan akhirnya
mencakar dan menggigit Razman.
"Jadi bukan menganiaya. Raz-

KOTA BESAR DI SUMUT

CERAH

BERAWAN

MENDUNG

man ini kan mau meluk, klien
saya menolak. Razman ini badannya gede, klien saya ya sebisanya saja membela diri. Mencakar dan menggigit," kata
Henry.
Razman lewat pengcaranya
melaporkan Bella ke Polsek Penjaringan atas tuduhan penganiayaan.
"Iya. Laporannya kemarin
Senin (3/4) dini hari. (Yang

RABU, 5 APRIL 2017

HUJAN

GUNTUR

Sumber | BMKG Medan

MEDAN

BINJAI

HUJAN RINGAN
0

22 - 33

dilaporkan) iya, Bella Luna," ujar
Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Kompol Rahmat Sujatmiko.
Dalam laporannya tersebut,
Razman mengadukan dugaan
penganiayaan oleh Bella kepadanya. Razman mengaku
dicakar dan dipukul di beberapa
bagian tubuh oleh Bella.
"Perkaranya, intinya, merasa
dianiaya, korban si Pak Razman
ini. Dicakar, ada dipukul dan
ditendang," ucap Rahmat.
Rahmat berujar peristiwa itu
terjadi di sebuah apartemen di
kawasan Penjaringan, Jakarta
Utara, pada Minggu (2/4) malam. Sebelum terjadi dugaan
penganiayaan, keduanya cekcok
mulut.
"Awalnya ya mungkin menanyakan kabar ke mana, tapi
mungkin emosi, akhirnya terjadi
laporan tersebut," ujarnya.
Polisi telah mengambil visum

C
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Provsu Arsyad Lubis mengatakan, total siswa SMA/SMK
yang mengikuti UN 195.749 orang dari 1.895 sekolah. Dari
jumlah itu, 904 sekolah melaksanakan UNBK dan 991 sekolah
melaksanakan ujian nasional

kertas pinsil (UNKP).
"Dari 904 sekolah yang UNBK
jumlah siswanya 117.735 siswa,
sedangkan 991 sekolah yang
UNKP 78.014 siswa," ujar
Arsyad, Senin (3/4).
z

 KEPPRES BIAYA HAJI DITEKEN

Calon Haji Sudah Bisa
Lunasi Bayaran
MedanBisnis – Jakarta
Presiden Joko Widodo sudah menandatangani keputusan
presiden (Keppres) mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji. Dengan begitu, bagi calon jemaah haji yang berangkat
tahun 2017, sudah bisa melunasinya.
"BPIH tadi saya sudah cek sudah ditandatangani Pak
Presiden, bahkan sudah beri nomor. Sekarang ada di
Kemenkumham untuk diundangkan," jelas Menteri Agama
Lukman Hakim Syaifuddin, di Istana Negara, Jakarta, Selasa
(4/4).
Para peserta sudah bisa membayar lunas biaya haji sebesar
Rp 34.890.312 atau sekitar US$ 2.617 dengan kurs Rp13.331.
Besaran BPIH itu setelah DPR menyetujui dan Presiden
mensahkan melalui keppres.
"Segera itu diundangkan, maka lalu kemudian 17 bank
penerima setoran yang ada di seluruh tanah air itu siap
menerima pelunasan dari para calon jamaah haji yang
ditentukan berangkat tahun ini," jelas Lukman.
Ia mengaku belum mengecek apakah Keppres BPIH itu
sudah diundangkan atau belum. Namun menurutnya,
diundangkannya Keppres BPIH itu tidak lama, hanya butuh
waktu beberapa hari saja.
"Saya pikir sekarang para calon jemaah haji sudah bisa
bersiap-siap untuk melunasi dalam waktu 2-3 hari ke depan
insya Allah sudah bisa melunasi," katanya. z vivanews

Razman terkait dengan laporan
tersebut. "Visum sudah, tetapi
hasilnya kita masih menunggu,"
tuturnya.
Lebih lanjut Rahmat mengungkap pihaknya masih mendalami laporan Razman itu.
Polisi juga masih menggali keterangan para saksi untuk penyidikan lebih lanjut.
"Iya kalau secara kasat mata
memang ada bekas luka itu,
tetapi kan harus dibuktikan
apakah luka tersebut adalah hasil
penganiayaan terlapor atau bukan," ujar Rahmat.
Razman selama ini dikenal
sebagai pengacara yang terkenal
dengan gaya bicaranya yang
meledak-ledak. Dia ramai menjadi pembicaraan setelah dieksekusi MA ke jeruji besi di tengah
'ketenarannya' karena kasus
penganiayaan. Dia dihukum tiga
tahun penjara.
z dcn

LUBUK PAKAM

P.SIANTAR

RANTAU PRAPAT

P. SIDEMPUAN

SIBOLGA

HUJAN RINGAN
0

HUJAN RINGAN
0

HUJAN RINGAN
0

HUJAN RINGAN
0

HUJAN RINGAN
0

23 - 32

C

23 - 32

C

21 - 33

C

22 - 32

C

22 - 32

C

MedanBisnis

II

POLITIK

Penanggung Ja
wab RRubrik
ubrik : Iw
an Gun
Jaw
Iwan
Gunttar
araa

Rabu, 5 April 2017

Oesman Sapta Terpilih
sebagai Ketua DPD RI
MedanBisnis – Jakarta

antara foto/wahyu putro

PEMILIHAN KETUA DPD

KETUA DPD terpilih Oesman Sapta Odang (tengah) mendapat ucapan selamat dari anggota DPD di sela-sela Rapat Paripurna DPD di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4). Rapat Paripurna DPD menetapkan Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad
Saleh, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti sebagai Wakil Ketua II.

PKS Persiapkan
Calon Gubsu
yuni naibaho

MedanBisnis - Medan

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera
(DPW PKS) Sumatera Utara (Sumut) tidak mau ketinggalan untuk mengusung calonnya pada Pemilihan
Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2018.
Dalam pekan depan, dari 20
nama calon yang sedang diverifikasi, akan dipilih 5 nama
calon internal PKS yang dikirim
ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PKS untuk dipilih satu nama
calon yang akan dideklarasikan
untuk merebut posisi Sumut 1.

"Ada 20 nama kader PKS yang
telah dipersiapkan, dan dari hasil
verifikasi nanti dipilih 10 nama
serta selanjutnya tersaring lagi 5
nama yang akan diusulkan ke
DPP. InsyaAllah dalam minggu
depan. Tapi bagaimana nanti
hasil dari DPP, kita tidak tahu

kapan waktunya. Terpenting
penjaringannya sudah kita lakukan," ujar Ketua DPW PKS
Sumut Muhammad Havez, kepada MedanBisnis, Selasa (4/4)
di gedung dewan.
Ditambahkan anggota komisi
C DPRD Sumut ini, partainya
optimis akan bisa mengusung
kader PKS untuk menjadi calon
Gubsu, meski hanya memiliki 9
kursi di DPRD Sumut. "Kita
siapkan saja dulu calon Sumut 1
nya, kalau soal koalisi dengan
partai lain kita siap lakukan,"
katanya, yang enggan memaparkan nama-nama calon tersebut.

Selain untuk Sumut 1, diakui
Havez, pihaknya juga telah mempersiapkan calon-calon untuk
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumut di tahun 2018.
"Kita persiapkan calon internal
dari PKS untuk Pilgubsu dan
Pilkada di Sumut. Tapi keputusan tetap dari DPP," ucapnya.
Di singgung nama Tiffatul
Sembiring untuk salah satu nama Cagubsu, Havez tidak membantahnya. "Ya itu kan putra
daerah juga, bisa saja beliau
nanti masuk dalam 5 nama calon
yang nanti kita usulkan ke DPP,"
ujarnya.

PPP Pilih Calon Komisioner KPU-Bawaslu Berintegritas
MedanBisnis –Jakarta
Partai Persatuan Pembangunan
akan memilih calon komisioner
KPU dan Bawaslu berintegritas
tinggi, mengingat karena godaan
terhadap penyelenggara pemilu
sangat besar, kata Wakil Sekjen
PPP Achmad Baidowi.
"Integritas penting karena godaan pada penyelenggara pemilu
sangat besar sehingga hal itu
wajib hukumnya dimiliki calon
komisioner," katanya di sela-sela
uji kelayakan dan kepatutan calon
komisioner KPU-Bawaslu di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (4/4).
Baidowi menilai integritas itu
penting karena seperti yang dialaminya, di daerah banyak pihak

yang berupaya melakukan transaksi terhadap penyelenggara
pemilu apalagi pada 2019 akan
dilakukan pemilu serentak.
Selain itu, menurut dia, PPP
akan memilih calon komisioner
yang memiliki pengalaman dan
patuh terhadap perintah UndangUndang.
"Konstitusi kita secara tegas
menyebutkan bahwa KPU dan
Bawaslu adalah penyelenggara
pemilu yang melaksanakan tugas
UU," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR itu
menegaskan hasil pemaparan
para calon dalam uji kelayakan
selama dua hari, menjadi salah
satu pertimbangan para anggota
Komisi II DPR dalam memilih.

Namun Baidowi enggan menjelaskan terkait arahan partainya
untuk memilih nama-nama calon
komisioner karena prosesnya
masih berlangsung dan masingmasing anggota memiliki hak
untuk memilih. "PPP masih menilai masing-masing calon, tiap
anggota diberikan lembar penilaian lalu kami rekap dan bawa ke
rapat internal fraksi dahulu sebelum menentukan pilihan," katanya.
Baidowi berharap Komisi II
DPR dapat melakukan pemilihan
calon komisioner KPU dan Bawaslu pada Selasa (4/4) setelah
menyelesaikan uji kelayakan
calon komisioner Bawaslu yang
dijadwalkan selesai pada Selasa

malam.
Dia tidak mempersoalkan apakah dalam rapat internal itu
komisoner KPU dan Bawaslu
periode 2017-2022 dipilih secara
aklamasi atau suara terbanyak,
karena tergantung dinamika di
internal Komisi II DPR.
"Apakah itu aklamasi atau
berdasarkan suara terbanyak,
lalu sisanya apakah dimasukkan
dalam uji kelayakan selanjutnya
setelah UU Pemilu yang baru
disahkan atau seperti apa," ujarnya. Karena itu, lanjut Baidowi,
dalam rapat internal Komisi II
DPR, akan dikoordinasikan dengan Panitia Khusus Rancangan
Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. ant

dilaksanakan oleh komisioner
yang baru.
"Kami usulkan agar masa jabatan mereka berakhir pada September 2017, sama seperti Bawaslu Kepri. Namun hak-hak
Komisioner KPU se-Kepri dibayar utuh, dihitung sampai AprilMei 2018," ujarnya.
Indrawan mengemukakan KPU
se-Kepri dipastikan sudah menyusun
perencanaan pelaksanaan tahapan
Pemilu 2019 sebelum masa jabatan
mereka berakhir.
Saat April-Mei 2018, penyelenggara pemilu itu melaksanakan
tahapan penetapan daftar pemilih

tetap.
"Kalau yang laksanakan itu
komisioner baru yang tidak berpengalaman, dikhawatirkan tahapan pemilu tidak berjalan optimal. Ini akan mengganggu
penyelenggaraan pemilu," ujarnya.
Menurut dia, tahapan pemilu
akan lebih baik dibahas dan ditetapkan oleh Komisioner KPU seKepri yang baru. Komisioner akan
lebih mudah melaksanakan program
kerja yang bersumber dari hasil
pembahasannya, bukan produk
komisioner yang lama.
"Kami sudah membahas per-

masalahan ini cukup lama sebagai upaya antisipasi terjadi halhal yang tidak diinginkan," katanya.
Dia mengatakan usulan Bawaslu Kepri itu semata-mata agar
penyelenggaraan pemilu berjalan
secara profesional, jujur, adil dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, usulan tersebut disampaikan kepada Komisi II DPR,
Bawaslu RI dan KPU RI.
"Usulan itu belum lama ini
sudah diserahkan kepada pihak
yang terkait untuk dibahas lebih
lanjut," ucapnya.
ant

Bawaslu Kepri Usulkan Masa Jabatan KPU Dipercepat
MedanBisnis – Tanjungpinang
Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri)
mengusulkan berakhirnya masa
jabatan Komisioner KPU di
wilayah itu dipercepat agar penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan maksimal.
Komisioner Bawaslu Kepri
Indrawan, di Tanjungpinang,
Selasa (4/4), mengatakan masa
jabatan anggota KPU se-Kepri
berakhir pada April-Mei 2018
bertepatan dengan pelaksanaan
tahapan pemilu yang paling
penting sehingga dikhawatirkan
tidak berjalan maksimal jika

Ne
omarudin TTerpilih
erpilih ssebagai
ebagai KKeetua Umum KKW
WSI
Nettty KKomarudin
MedanBisnis –Jakarta
Musyawarah Nasional Krida
Wanita Swadiri Indonesia (KWSI) akhirnya secara aklamasi
memilih Netty Matliza Komarudin dan Yovita Handini sebagai sekretaris jenderal.
"Terima Kasih atas kepercayaan
dan mandat dari kader KWSI
kepada saya. Saya akan membesarkan dan menjaga eksistensi
KWSI di seluruh Indonesia," kata
Netty usai dilantik menjadi Ketua
Umum KWSI di Hotel Kaisar,
Jakarta, Senin malam (3/4).
Dalam pidatonya Netty menyebutkan akan meminta masukan
berupa ide dan gagasan untuk
membesarkan dan menjaga eksistensi KWSI. "Masukan, ide dan
gagasan dilakukan agar KWSI
bisa terus melakukan karya nyata
dan tetap eksis. Jadi Silakan
masukan usulan kerja untuk KWSI," katanya.
Netty menuturkan, tawaran
dari mitra kerja yakni dari bebe-

rapa kementerian untuk bersamasama melakukan kegiatan yang
bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya perempuan,
anak-anak dan keluarga pra sejahtera. "Saya menyambut baik
tawaran menjadi mitra kita yakni
dalam membatu keluarga pra
sejahtera, pendampingan anakanak korban kekerasan dan sebagai," jelasnya.
Netty berpendapat pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. "Semua program bisa berjalan dengan baik
jika dilakukan bersama-sama
dan arah keberhasian organisasi
kita (KWSI) tergantung kekompakan dan usaha keras yang
dilakukan bersama semua kader.
Terpenting adalah kerja sama
semua pihak akan menentukan
arah keberhasilan kita," paparnya.
Untuk mempercepat jalannya
roda organisasi, Netty akan mempercepat pembentukan kepen-

gurusan KWSI. "Sebulan ini akan segera dibentuk kepengurusan KWSI dan paling lambat
pada bulan puasa nanti akan
dilantik," tegasnya.
Setelah itu, tambah Netty,
KWSI akan membuat banyak
program untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang
kurang sejahtera. "Kita akan buat
program sebanyak mungkin dan
bekerja sama dengan semua
pihak untuk bersama berkarya
untuk masyarakat," ungkapnya.
Sementara Ketua Umum Sentra Organisasi Karyawan Swadiri
Indonesia, Ade Komarudin menyarankan agar Ketua Umum
KWSI terpilih melakukan wawancara satu persatu terhadap
calon pengurus.
Ide ini, lanjut Akom, didapatkan dari anak saya Puteri
Komarudin saat menjadi Presiden Persatuan Pelajar Indonesia
Australia (PPIA). "Wawancara
dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar komitmen dan
apa yang akan diakukan untuk
kemajuan dan eksistensi KWSI,"
kata Akom sapaan akrab Ade
Komarudin dalam sambutannya.
Akom juga berharap kader
KWSI mengajak anak-anak mereka untuk bergabung membesarkan dan membuat KWSI semakin eksis. "Saya berharap beri
kesempatan kepada yang mudamuda untuk maju dengan bimbingan para orang tuanya di
KWSI," bebernya.
Akom juga berharap KWSI
bisa memfasilitasi kadernya baik
yang ingin berkiprah di dunia
usaha maupun politik. "KWSI
diharapkan bisa menjadi wadah
bagi kadernya. Kalau mau jadi
pengusaha maka bimbinglah jadi
pengusaha yang baik dan kalau
menjadi politisi atau caleg jadilah politisi yang baik pula. Diharapkan KWSI menghasilkan
kader kualitas untuk bangsa dan
negara," pungkasnya.
ant

Sidang paripurna Dewan
Perwakilan Daerah (DPD)
akhirnya secara aklamasi memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI dan
Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil
ketua DPD RI, Selasa (4/4) di
Senayan Jakarta.
Sebelumnya dalam pencalonan perwilayah terdapat enam
calon pimpinan DPD. Untuk
wilayah barat terdapat tiga
calon yang maju sebagai pimpinan yakni Abdul Azis, Darmayanti Lubis dan Andi Surya.
Sedangkan untuk wilayah
barat hanya muncul satu calon
saja yakni Oesman Sapta Odang. Sementara untuk wilayah
timur terdapat dua calon pimpinan DPD yakni Nono Sampono dan Bahar Ngitung.
Namun sebelum dilanjutkan
ketahap pemilihan, dua calon
dari wilayah barat yakni Abdul
Azis dan Andi Surya menyatakan mengundurkan diri dan
memberikan kesempatan kepada Darmayanti Lubis untuk

maju.
Hal yang sama juga dilakukan
oleh calon dari wilayah Timur,
Bahar Ngitung akhirnya menyatakan mengundurkan diri. Dengan demikian untuk masingmasing wilayah hanya ada satu
calon pimpinan. Untuk wilayah
barat Damayanti Lubis, wilayah
Tengah Oesman Sapta Odang dan
wilayah timur Nono Sampono.
Sebelumnya, proses pergantian
pimpinan DPD RI kali ini diwarnai
dengan pro kontra setelah
keluarnya keputusan MA terkait
masa kepemimpinan 2,5 tahun.
Ada kubu di pimpinan DPD RI
yang menolak, terpilihnya Oesman
Sapta ini, di antaranya Wakil Ketua
DPD RI Gusti Kanjeng Ratu
(GKR) Hemas yang diganti akibat
pemilihan pimpinan DPD
tersebut.
Menurut kubu yang menolak
terpilihnya Oesman Sapta, keputusan itu dianggap melanggar
hukum yakni keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengembalikan Peraturan Tata Tertib
DPD No 1 Tahun 2014. Tata Tertib
DPD No 1 Tahun 2014 mengatur

masa kepemimpinan DPD tetap
lima tahun.
Terpilihnya Oesman Sapta sebagai Ketua DPD mengacu pada
Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tata Tertib DPD soal masa
jabatan pimpinan DPD, yakni 2,5
tahun. Namun, Tata Tertib itu
sudah dibatalkan oleh MA. Sama
halnya dengan Tata Tertib No 1
Tahun 2016 yang lebih dulu
dibatalkan oleh MA.
Namun sidang paripurna DPD
kali ini juga menyatakan menerima pembatalan tatib lama dan
memutuskan membentuk tatib
baru yang mengakomodir masa
jabatan pimpinan 2,5 tahun.
Sementara itu, sidang paripurna
Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
juga
memutuskan
untuk
menetapkan tata tertib baru menggantikan tatib No 1 Tahun 2017
yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. "Jadi apakah kita
setuju menetapkan tatib baru untuk menggantikan Tatib lama?,"
kata pimpinan sidang paripurna
AM Fatwa dalam sidang paripurna DPD RI.
ant

Calon Komisioner Bawaslu
Berkomitmen Tindak Politik Uang
MedanBisnis – Jakarta
Calon komisioner Bawaslu
Ratna Dewi Pettalolo menilai
politik uang masih marak terjadi sehingga dirinya berkomitmen menindak pelakunya
dengan pembuatan regulasi
dan pengawasan yang ketat.
"Politik uang itu menyangkut tahunan yang masih marak. Kita ada semangat yang
bisa dilakukan, misalnya, diskualifikasi pasangan calon yang
lakukan politik uang," kata
Ratna dalam uji kelayakan dan
kepatutan calon komisioner
Bawaslu di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (4/
4). Hal itu menjawab pertanyaan salah satu anggota Komisi

II DPR Arteria Dahlan mengenai
pemahaman calon komisioner
Bawaslu terkait makna politik
uang dan apakah pernah berpikir
itu sebuah bentuk sedekah.
Menurut Ratna, perlu ada perbaikan dari sisi regulasi dan
pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk mengantisipasi munculnya politik uang.
Dia mengatakan, nantinya jika
ada praktik politik uang yang
terbukti terstruktur, sistematis
dan massif maka Bawaslu akan
melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon tersebut.
Calon komisioner Bawaslu lainnya, Abdullah berpendapat bahwa pasangan calon yang terkena
kasus penyalahgunaan dana ka-

mpanye bisa diberi sanksi diskualifikasi. "Ada kewenangan
Bawaslu yang apabila terjadi
praktek politik uang terstruktur
maka itu hukumnya di diskualifikasi," ujarnya.
Dia menilai langkah tegas itu
diperlukan Bawaslu karena telah
menjadi tanggung jawab institusi
itu untuk memaksimalkan perintah konstitusi. Pada sesi pertama
uji kelayakan calon komisioner
Bawaslu dipimpin Wakil Ketua
Komisi II DPR Almuzzammil
Yusuf dan menguji lima calon
komisioner Bawaslu, yaitu Abhan, Abdullah, Ratna Dewi Pettalolo, Mohammad Nadjib dan
Fritz Edward Siregar.
ant

Pengamat: Jangan Pilih
Calon Anggota BPK Bermasalah
MedanBisnis – Jakarta
Pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi
meminta Komisi XI DPR untuk tidak memilih calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bermasalah.
"Komisi XI DPR RI Harus
menelusuri rekam jejak setiap
calon agar BPK benar-benar
diduduki orang-orang yang
memiliki integritas," jelas Uchok melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/

4).
Uchok mengatakan apabila
BPK dipimpin orang-orang yang
pernah tersangkut masalah, baik
itu persoalan hukum atau persoalan lain, maka patut diduga
orang itu tidak akan bekerja
profesional. "Seseorang yang
pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, secara integritas tidak baik
untuk memimpin BPK," ujar
Uchok.
Dia juga mengingatkan Komisi

XI DPR agar berlaku adil dan
tidak memberikan keistimewaan
tersendiri bagi calon petahana
dalam uji kelayakan dan kepatutan. Mulai Senin (3/4), Komisi
Keuangan DPR melakukan uji
kelayakan dan kepatutan calon
anggota BPK. Dari 26 calon, nantinya Komisi XI DPR akan memilih dua calon untuk menempati
dua posisi yang akan segera ditinggalkan karena pensiun, yakni
posisi Wakil Ketua BPK dan
Anggota I BPK.
ant

(3/4).
Hal yang membuatnya tersentuh adalah kepekaan dan komitmen Anies - Sandi untuk berjuang sekeras mungkin mengangkat mereka yang di bawah dan
dalam situasi tidak adil.
Menurut Prabowo usia kemerdekaan bangsa Indonesia yang
menginjak 71 tahun ini seharusnya tak lagi ditemukan ketimpangan yang sifatnya ekstrim.
Beruntung, menurut Prabowo
Anies-Sandi adalah solusi untuk
mengatasi itu dengan programprogram yang mereka miliki.

Prabowo berpesan kepada
Anies-Sandi agar menjadi seorang calon Gubernur atau
Wakil Gubernur maka dia akan menjadi milik rakyat.
"Selamat berjuang dan saya
titip jangan pernah khianati
rakyat," tegasnya.
Pada putaran kedua pilkada DKI Jakarta pasangan
Anies Baswedan -Sandiaga
Uno lolos ke putaran kedua
bersama pasangan Basuki
Tjahaja Purnama-Djarot
Saiful Hidayat.
ant

Prabowo: Jaga Kepercayaan Masyarakat
MedanBisnis – Jakarta
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Anies BaswedanSandiaga Uno untuk menjaga
kepercayaan masyarakat dengan bekerja sebaik mungkin
bila memenangi Pilkada.
"Kami percaya dua orang ini
akan bekerja sebaik mungkin
untuk Jakarta," kata Prabowo
di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Senin malam

MUSRAN PP Medan Estate dan Cinta Rakyat

Kamirin: Bersihkan Narkoba
di Kecamatan Percut Seituan

iwan guntara/ril
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Peran terberat Pemuda Pancasila (PP) di era sekarang ini
adalah memerangi bahaya narkoba. Untuk itu Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan membersihkan narkoba,
terutama kader PP harus benas
narkoba.
Hal tersebut dikatakan Ketua Pimpinan Anak Cabang
(PAC) Pemuda Pancasila (PP)
Percut Seituan Kamirin saat
pembukaan Musyawarah Ranting (MUSRAN) PP Medan
Estate dan PP Cinta Rakyat di
kantor PAC PP Percut Seituan
Jalan Kapten Batu Sihombing
Tembung, Minggu (2/4).
Calon Pimpinan Ranting PP
harus benar-benar bersih dari
narkoba yang dibuktikan dengan tes urine. "Kita tidak mainmain dengan narkoba. Ini harus
kita bersihkan di organisasi
Pemuda Pancasila, dan ini juga
keinginan kuat dari Almarhum
Ketua PP Sumut Anuar Shah, "
ucap Kamirin di sela-sela
pembukaan musyawarah ranting PP Medan Estate dan Cinta
Rakyat.
Kamirin juga menjadikan
syarat utama bebas narkoba

bagi calon pimpinan anak ranting
di kecamatan yang dipimpinnya.
Tekadnya. sekecamatan Percut
Seituan harus bersih dari narkoba.
Kamirin berharap agar seluruh
pengurus PP yang baru nantinya
bisa terseleksi, tidak terlibat
narkoba dan bisa memposisikan
diri memerangi bahaya narkoba.
"Kita harus menjadi contoh tauladan dalam mengajak pemuda
dan masyarakat untuk menjauhi
narkoba, dan ini harus menjadi
tekad semua pihak, kalau tidak kita

Kamirin

siapa lagi," tegasnya.
Hasil musyawarah ranting PP
Medan Estate terpilih secara
aklamasi, Indra Jaya/Bawor sebagai ketua masa bakti 2017-2019.
Sementara untuk ranting PP Cinta
Rakyat terpilih Ariadi secara
aklamasi periode 2017-2019.
Turut hadir dalam musyawarah
ranting diantaranya, Wakil Ketua
MPC PP Deli Serdang Muslim
Tanjung dan Koordinator Cabang
Percut Seituan Kriden, serta
peserta musyawarah.
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PENGUNGKAPAN GANJA NARAPIDANA

 ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

POLISI menunjukkan bungkusan berisi paket ganja dari dua orang narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta, saat gelar kasus di Polsekta Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara,
Selasa (4/4). Petugas Lapas mengamankan lima kilogram ganja dari dua orang narapidana yang menyimpan barang bukti di dalam sel, untuk selanjutkan diserahkan kepada pihak
kepolisian.

Tersangka Mutilasi di Riau Ditangkap di Sumut

Didakwa Edarkan 1.000 Butir Ekstasi

Personel Poldasu
Dituntut 15 Tahun Penjara
 zahendra
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Personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)
Poldasu dituntut hukuman 15 tahun penjara dalam persidangan
Pengadilan Negeri (PN) Medan di Ruang Cakra V, Senin (3/4).
Aipda Abdul Kholik juga dibebankan denda Rp 1 miliar dengan
subsider enam bulan kurungan.
Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara (Kejatisu) Dwi Melly Nova SH dan Tiorida SH, dalam
persidangan dipimpin ketua majelis hakim Gosen Butar-butar
SH menyebutkan, keduanya terbukti memiliki dan mengedarkan
1.000 butir pil ekstasi yang tertangkap tim Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) Sumut dipimpin Kompol Bambang
Rubianto pada waktu itu.
Pengungkapan bermula dari penangkapan tim BNNP Sumut
terhadap Aiptu Mansur dan mengamankan barang bukti 1.000
butir ekstasi. Hasil pengembangan, kemudian ditangkap Aipda
Abdul Kholik.
Kasus ini berawal dari penangkapan petugas BNNP Sumut
terhadap seorang personel Polres Padang Sidimpuan, Aiptu
Mansyur, di Jalan Garuda IV, Perumnas Mandala, Kecamatan
Percut Sei Tuan, Rabu (2/3/2016). Saat itu BNNP Sumut
melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan
tersangka, terkait peredaran 1.000 butir pil ekstasi.
Berselang beberapa bulan kemudian, tersangka lain ditangkap
yakni Aipda Abdul Kholik, yang berperan sebagai pemasok
barang haram tersebut kepada Aiptu Mansyur. z

Dua Pencuri Babak
Belur Dihajar Massa
 khairunnas

 abimanyu

MedanBisnis – Medan
Seorang tersangka mutilasi di Jalan Riau, Desa Tanjung
Medang, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau, ditangkap personel gabungan Subdit III/
Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Poldasu dan Polda Riau di Kecamatan Hamparan
Perak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara.
Korban mutilasi pada Jumat
(24/3) malam itu, Bayu Santoso
(27), warga Jalan Datuk Laksamana RT 001/RW 001, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat
Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sedangkan tersangka
pelaku mutilasi Ali Akbar (31),
seorang wiraswasta warga Jalan
Riau RT 002/RW 001, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat
Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Keterangan pers Bidang Humas
Poldasu menyebutkan, tersangka
ditangkap di tempat persembunyiannya di Perumahan Yuki,
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi
Sumatera Utara, Selasa (4/4) dini
hari. Dari tersangka yang sejak 30
Maret 2017 telah masuk dalam
daftar pencarian orang (DPO)
Polda Riau, Nomor: DPO/43/III/
2017/Reskrim itu, disita sejumlah
barang bukti di antaranya dua bilah

sangkur dan pisau lipat, serta
pakaian milik korban.
Dijelaskan, tempat kejadian
perkara mutilasi terhadap Bayu
Santoso itu di Jalan Riau RT 002/
RW 001, Desa Tanjung Medang,
Kecamatan Rupat Utara tepatnya
di dalam ruko milik tersangka.
Kejadian bermula pada Jumat (24/
3) sekitar pukul 23.00 WIB,
tersangka menghubungi dan meminta agar temannya Andrean alias
Gondrong (29) datang ke ruko
tempat usaha biliar miliknya.
Begitu Gondrong sampai, tersangka memintanya menghubungi
korban supaya juga datang ke
tempat tersebut. Setelah korban
datang dan ketiganya berada di
dalam, tersangka mengunci pintu
ruko, lantas mengambil dua bilah
sangkur dari kamar mandi dan
dengan cepat dari arah belakang
menikamkannya ke punggung
korban yang duduk di depan salah
satu meja miliar. Setelah yakin

korban tak bernyawa, tersangka
memotong-motong tubuhnya
menjadi beberapa bagian.
Melihat kejadian itu, Andrean
alias Gondrong mengambil kesempatan membuka pintu, kemudian
melarikan diri dan bersembunyi di
hutan sekitar perkampungan.
Beberapa saat kemudian, dia keluar
dari tempatnya bersembunyi dan
melaporkan kejadian itu ke Polsek
Rupat Utara.
Terhadap kejadian itu, kepolisian
sudah mengevakuasi mayat korban
yang ditemukan di lokasi kejadian
ke Rumah Sakit Dumai untuk
dilakukan autopsi dan visum et
repertum, serta memeriksa
sejumlah saksi untuk pengumpulan fakta dan mengetahui motif
kasus tersebut.
Kasubdit III/Jatanras Ditreskrimum Poldasu AKBP Faisal
Napitupulu membenarkan adanya
penangkapan tersangka mutilasi
tersebut.
"Sudah kita amankan pelakunya.
Saat ini tersangka dititipkan di
Rutan Poldasu sebelum dibawa ke
Polda Riau yang menangani kasus
pembunuhan sadis tersebut.
Mengenai motif dan latar
belakang lainnya, Polda Riau yang
lebih berwenang menyampaikannya. Kita hanya membantu
penangkapan," katanya, Selasa (4/
4) siang. z

Sidang OTT di TKBM Upaya Karya Belawan

JPU Ditegur Hadirkan Saksi Mengetahui Masalah

MedanBisnis – Medan

 zahendra

Petugas patroli Polsek Medan Area menangkap dua
tersangka pencuri yang babak belur dihajar massa di
Jalan Denai Simpang Jalan Pancasila, Kelurahan Tegal
Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, tepatnya
di salah satu gerai pangkas.
Kedua tersangka pencuri itu, Ade Ahmad Surya
Rambe (27), warga Jalan Denai Gang Rukun,
Kelurahan Tegal Sari Mandala II dan Aripin Saleh
Siregar (27), warga Jalan AR Hakim Gang Langgar
Medan.
"Pelaku masuk ke dalam gerai pangkas milik Eli Hulu
dan mengambil sepasang speaker saat korban tertidur,"
kata Kapolsek Medan Area Kompol M Arifin ketika
dikonfirmasi, Selasa (4/4).
Dijelaskannya, korban terjaga mendengar suara
gaduh saat kedua tersangka mencuri speaker tersebut.
Melihat kedua pencuri sedang beraksi di dalam gerai
pangkas miliknya, korban spontan berteriak. "Nah,
teriakan tersangka mengundang perhatian warga dan
langsung mengejar pelaku," ujarnya.
Setelah berhasil menangkapnya, sejumlah warga
menghajar kedua tersangka. "Beruntung petugas patroli
yang tengah berada di lokasi berhasil mengamankan
keduanya dari amuk massa dan memboyongnya ke
Mapolsek Medan Area guna menjalani pemeriksaan,"
katanya. z

Majelis hakim diketuai Japerson
Sinaga SH menegur jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan
Negeri (Kejari) Belawan supaya
menghadirkan saksi yang mengetahui masalah Koperasi Tenaga
Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Upaya Karya Pelabuhan Belawan.
Teguran itu disampaikan majelis
hakim Pengadilan Tipikor Medan di
Ruang Kartika Gedung Pengadilan
Negeri Medan, Selasa (4/4), dalam
sidang lanjutan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di TKBM Upaya
Karya Pelabuhan Belawan.
Pada persidangan tersebut, JPU
menghadirkan tiga saksi yakni Joni
Utama dari Pelindo, Kepala Keuangan Koperasi TKBM Upaya Karya
Pelabuhan Belawan Angkasa Nababan dan Kasir Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan Safrizal.
Ketiganya dihadirkan dalam persidangan tiga terdakwa terdiri Ketua
Koperasi TKBM Upaya Karya Pela-
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buhan Belawan Mafrizal, Sekretaris
Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan Sabam Parulian
Manalu dan Bendahara Primkop
TKBM Upaya Karya Pelabuhan
Belawan Frans Sitanggang.
Menurut majelis hakim saksi
yang dihadirkan JPU tidak memahami persoalan yang diungkap
Tim Sapu Bersih Pungutan Liar
(Saber Pungli) Mabes Polri.
Safrizal menjawab pertanyaan
majelis hakim mengatakan semua
pembayaran atau pencairan harus
ditandatangani dua dari tiga pengurus Koperasi TKBM Upaya
Karya Pelabuhan Belawan.
Dia mengungkapkan, ketua dan
sekretaris mendapat gaji Rp 10 juta
per bulan, sedangkan bendahara Rp
9 juta per bulan, belum termasuk
tunjangan. Namun mengenai operasional masalah Koperasi TKBM
Upaya Karya Pelabuhan Belawan dia
tidak banyak mengetahui.
Diwawancarai seusai sidang,

JPU Ruji mengatakan, korban
Aulia Rahman selaku pemilik
PBM PT Aulia Abadi dan PBM
Usaha Bongkar Muat (UBM) mengalami kerugian sebesar Rp 15
miliar akibat perbuatan ketiga
terdakwa. Adapun rinciannya,
kerugian pada PBM PT Aulia
Abadi Rp 10 miliar dan pada PBM
UBM Rp 5 miliar.
Menurut JPU, ketiga terdakwa
secara bersama-sama sejak Juni
2014 sampai Oktober 2016 melakukan perbuatan kejahatan untuk
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan tipu muslihat
ataupun rangkaian kebohongan.
Saat melaksanakan aktivitas
bongkar muat mobil, PT Aulia
Abadi diminta oleh para terdakwa
untuk membayar panjar sebesar
75% dari total biaya bongkar muat
dan pihak UBM juga diminta
untuk melakukan hal yang sama
saat akan melakukan aktivitas di
dermaga. z

Sahabat Bang Victor Sediakan Bantuan Hukum Gratis

CGK Cengkareng, Jakarta KNO Kualanamu, Medan FLZ Sibolga BTH Hang
Nadim, Batam TKG Tanjung Karang, Bandar Lampung PLM Palembang DPS
Denpasar, Bali BTJ Banda Aceh GNS Gunung Sitoli, Nias LSW Lhokseumawe
SBG Sabang DTB Danau Toba, Silangit SIN Singapore

K. Lumpur

RUTE
SIN
KNO
SIN
KNO

MH 861
MH 865

09.05
15.50

FLIGHT NO. DEP TIME
MI234
07.30
MI233
08.40
MI238
19.00
MI237
20.05

K Lumpur

ARRIVAL TIME
07.55
11.15
19.20
22.20

MH 860
MH 864

DOP
1234567
1234567
1234567
1234567

08.25
15.10

AC/TYPE
B738
B738
B738
B738

Pos Bantuan Hukum Paralegal Disiapkan
 sarsin/ril
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Untuk membantu masyarakat
khususnya bagi yang kurang
mampu membayar pengacara,
maka Sahabat Bang Victor segera
menyiapkan pos bantuan hukum
yang akan disebar di berbagai
lokasi di wilayah Sumatera Utara
(Sumut). Direncanakan, pos bantuan hukum tersebut akan dilayani oleh sedikitnya 7.000 tenaga paralegal.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim Sahabat Bang Victor Ir
Sabar Sihite dalam siaran persnya yang diterima wartawan di
Medan, kemarin.
Menurut Sabar Sihite, ke 7.000

lebih calon Paralegal Sahabat
Bang Victor dari seluruh kabupaten/kota se-Sumut segera mendapat pendidikan dan pelatihan
guna mendirikan pos bantuan
hukum gratis bagi masyarakat
miskin.
Langkah mendirikan pos bantuan hokum tersebut didukung
oleh LBH Yesaya 56 yang dipimpin Bornok Simanjuntak SH.
Hal tersebut sesuai dengan akta
kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Sahabat Bang
Victor dan LBH Yesaya 56 disaksikan Bakal Calon Gubernur
Sumatera Utara (Balon Gubsu)
periode 2018-2023 Brigjen Pol

(Purn) Drs Victor Edison Simanjuntak dalam sebuah acara di
Kabupaten Langkat baru-baru
ini.
Brigjen Pol (Purn) Drs Victor
Edison Simanjuntak dalam amanatnya pada acara tersebut menegaskan, warga miskin saat ini
kerap tidak mendapat perlakuan
hukum yang adil karena tidak
mampu membayar pengacara
guna menangani perkara yang
dihadapi. Oleh karenanya seluruh
Paralegal Sahabat Bang Victor
diminta ikhlas, jujur dan profesional membantu masyarakat
dalam mendapatkan keadilan
hukum.

"Tugas utama Paralegal Sahabat Bang Victor adalah memberikan bantuan hukum kepada
masyarakat melalui pendampingan dan pembinaan sadar
hukum," ujar Bang Victor, sapaan
akrab mantan Direktur Tindak
Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri
tersebut.
Direktur LBH Yesaya 56 Bornok Simanjuntak SH pada kesempatan itu menjelaskan, sesuai UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, seseorang
dibenarkan menjadi paralegal
untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin

yang ditanggung negara.
Bornok Simanjuntak, pengacara yang kerap membela warga
miskin menyebutkan, pihaknya
siap bekerjasama dengan Sahabat
Bang Victor untuk menyelenggarakan diklat paralegal. "Kita
sudah menyiapkan materi pelatihan," ungkap Bornok.
Ketua Tim Sahabat Bang Victor Sabar Sihite menambahkan,
pihaknya juga membuka kesempatan kepada masyarakat yang
ingin bergabung dengan Paralegal Sahabat Bang Victor yang
persyaratannya minimal lulus
SMU sederajat.
z

Destination
Medan-Bandung

Flight Code
QZ 7986
QZ 7980
Medan-Surabaya
QZ 7611
Medan-Penang
QZ 8076
QZ 8072
AK 5837
Medan-Bangkok
QZ 8084
Medan-Kuala Lumpur QZ 8050
AK 1351
QZ 8054
AK 1355
AK 1357

Time
Frekuensi
05.35-07.55
1x Daily
19.55-22.15
3x Weekly (Senin, Rabu, & Jumat)
12.00-14.55
1x Daily
08.55-10.40
1x Daily
14.10-15.55
1x Daily
18.30-20.15
1x Daily
17.00-19.10 4x Weekly (Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu)
06.05-08.10
1x Daily
08.00-10.00
1x Daily
11.20-13.15
1x Daily
17.25-19.25
1x Daily
21.25-23.25
1x Daily

Keterangan Hari:
1 = Senin, 2 = Selasa, 3 = Rabu, 4= Kamis, 5 = Jumat, 6 = Sabtu, 7 = Minggu

Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu
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Stiker Warnet Antisipasi Pelajar Bolos
 khairunnas
MedanBisnis—Medan
Untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman, petugas Polsek
Medan Baru memasang ratusan striker di sejumlah warnet. Tujuan dilakukan
itu, mengantispasi para pelajar yang bolos sekolah menghabiskan waktunya
di dalam warnet.
Kapolsek Medan Baru Kompol Ronni Bonic, mengatakan, pemasangan stiker
yang berisi pesan kamtibmas dirasa perlu untuk menciptakan rasa aman dan
nyaman di tengah masyarakat. "Salah satu langkah yang dipandang bagus,
maka telah dilaksanakan penempelan stiker yang berisikan larangan, informasi
dan pesan-pesan kamtibmas,” jelas Ronni kepada wartawan, di Mapolsek
Medan Baru, Selasa (4/4).
Dikatakannya, pemasangan/penempelan stiker di lokasi wanet-warnet yg
berada di wilayah hukum Polsek Medan Baru, khususnya di sepanjang Jalan
Jamin Ginting, Jalan Ayahanda, Jalan Pabrik Tenun, Jalan Sekip dan lokasi
lainnya, sebelum pemasangan stiker kepada para pemilik maupun pengusaha
warnet disampaikan agar mematuhi dan diharapkan partisipasi dan
kerjasamanya? selama ini. "Pesan Kamtibmas bila melihat, mendengar atau
menjadi korban tindak pidana segera menghubungi Polsek Medan Baru di
nomor telepon 081269000228," pungkas mantan Kapolsek Helvetia ini.z

DEMO
PEDAGANG
PASAR BULAN

Kuliah Umum Penerapan Syariat Islam

Puluhan pedagang Pasar
Bulan menggelar aksi
unjuk rasa di depan
Kantor Walikota Medan
Jalan Kapten Maulana
Lubis, Selasa, 4 April
2017. Aksi pedagang
dipicu pernyataan
Kasatpol PP Kota Medan
M Sofyan yang akan
menertibkan pedagang
Pasar Bulan hari ini (5/
4).
 medanbisnis/hermansyah

Tolak Penggusuran

Pedagang Jalan Bulan
“Serbu” Kantor Walikota
 ramita harja

MedanBisnis—Medan
Seratusan pedagang Jalan Bulan yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (FPKL) “menyerbu” Kantor
Walikota Medan, Selasa (4/4).
Massa yang datang menggunakan
mobil bak terbuka dan sepeda motor,
meminta walikota tidak merelokasi
tempat mereka di Jalan Bulan. "Kami
menolak penggusuran yang dilakukan PD
Pasar Kota Medan," teriak Koordinator
Aksi AP Luat Siahaan, dalam orasinya.
Dia mengatakan, para pedagang
dengan tegas menyatakan tidak pernah
setuju terhadap penggusuran yang akan
dilakukan PD Pasar. "Kami siap
direnovasi, bukan direlokasi," tegasnya.
Pedagang, katanya, harusnya diberi
modal usaha untuk kemajuan sesuai program pemerintah memajukan usaha kecil
menengah, walikota atau Direktur Utama
(Dirut) PD Pasar segera memberikan
rekomendasi untuk mengeluarkan surat
izin perpanjangan untuk berdagang

kembali.
Mereka juga meminta supaya orang
yang merubuhkan kios segera ditangkap,
walikota juga diminta membatalkan SK
Nomor 511.3/0917/PDPKM/2017 tentang
Pengosongan Tempat Berjualan Kios/
Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan
Bulan Medan. Tak lama kemudian, belasan utusan pedagang diajak berembuk di
ruang rapat lantai II. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Bagian (Kabag) Tata
Pemerintahan (Tapem) Zain Noval dan
Kabag Perekonomian, Suherman.
Pedagang juga mengeluhkan sikap
Pemko Medan yang melakukan penggusuran tanpa sosialisasi dan koordinasi.
"Awalnya saya berdagang di pusat pasar,
kemudian digusur tanpa relokasi. Kami
berunjuk rasa sampai akhirnya diberikan

tempat 2x2 meter di Jalan Bulan. Kalau
sekarang tempat tersebut mau digusur,
kami tak tahu harus kemana lagi mencari
tempat," keluh Gloria Purnama Br
Rajagukguk.
Dia meminta agar Pemko Medan membantu rakyat kecil yang hanya sekadar
mencari untuk makan. "Bayangkan, kami
berangkat dari rumah pukul 23.00 WIB
untuk belanja.
Kemudian kembali ke Jalan Bulan
pukul 04.00 WIB untuk mulai berdagang.
Tolonglah bantu kami Pak. Dirut PD Pasar
tidak bisa diharapkan. Baru dua bulan dia
bertugas, sudah menggusur saja,"
bilangnya.
Pedagang lainnya, Hendra Sanjaya
Bangun menambahkan, kalau Pemko
hanya ingin mengembalikan fungsi Jalan
Bulan sebagai jalan, apakah tega melihat
ribuan orang teraniaya. "Para pedagang
memiliki anak-anak, secara keseluruhan
?mungkin mencapai ribuan orang yang
harus menanggung penderitaan jika
terjadi penggusuran," sebut pedagang
bunga ini.
Menanggapi itu, Kabag Tapem Pemko

Medan Zain Noval, menerangkan, Pemko
Medan sedang melakukan perencanaan
wilayah, salah satunya mengembalikan
fungsi jalan. Namun diharapkan kebijakan tersebut tidak mengabaikan hak orang banyak, termasuk para pedagang.
"Melalui pertemuan ini, diharap program
pemerintah tidak terganggu dan
pedagang juga tidak merasa dirugikan,”
sebutnya.
Dia menyebutkan, selama ini antara PD
Pasar dan pedagang tidak tercapai kesepakatan atau titik temu. Karena itu, dia
memastikan pihaknya akan hadir dalam
rapat yang rencananya dilaksanakan
pekan depan guna mencari solusi terbaik.
"Pedagang bisa berjualan menjelang
pertemuan atau musyawarah tersebut,"
tegasnya.
Kabag Perekonomian Suherman kepada wartawan, memastikan, Jalan Bulan
akan dikembalikan ke fungsinya semula,
yaitu jalan. Soal relokasi pedagang di
tempat itu, sebutnya, itu wewenang PD
Pasar. "Namun yang jelas, mereka (pedagang-red) akan direlokasi ke pasar-pasar
yang sudah disiapkan," pungkasnya. z

Bobot Badan Bayi Kembar Siam Naik
 rozie winata
MedanBisnis—Medan
Bobot badan dua bayi kembar siam
yang menjalani perawatan intensif di
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji
Adam Malik saat ini sudah mengalami
kenaikan.
Sepertihalnya bayi kembar siam yang
mengalami perlengketan dibagian dada
yakni inisial F dan S. Diusianya yang 11
hari, F sudah memiliki panjang 45 cm,
dengan lingkar kepala 31 cm, sedangkan S
sudah memiliki panjang 44 cm, dengan
lingkar kepala 30 cm. "Berat ketika lahir,
keduanya 4.200 gram dan saat ini beratnya
sudah 4.450 gram atau naik 250 gram,"
kata ketua tim dokter bayi kembar siam
Prof Dr Guslihan Dasa Tjipta SpA (K),
dalam temu pers di RSUP HAM, Selasa (4/
4).

Kondisi bayi itu, lanjut Guslihan, saat ini
menangisnya kuat, gerakannya aktif dan
menghisap juga kuat. Toleransi minum
keduanya baik, meski awalnya meminum
susu formula, saat ini sudah diberikan ASI
sebanyak 25 sampai 30 cc setiap dua jam
dan diberikan melalui mulut. "Hari ini
ditingkatkan menjadi 30 sampai 35 cc
setiap 2 jam melalui mulut," ujarnya.
Begitu juga dengan kondisi lainnya
secara klinis. Guslihan menerangkan,
seperti sistem pernafasan, jantung dan
saluran cerna serta temperaturnya dalam
kondisi stabil. Tali pusat sudah puput,
buang air kecil dan besar normal dan hasil
pemeriksaan darah rutin juga normal.
Sementara itu, untuk bayi dua kepala
yang berumur 8 hari, sebut Guslihan,
panjangnya saat ini mencapai 50 cm dan
berat 3710 gram. Bayi ini mengalami
kenaikan bobot sebesar 210 gram dari saat

lahir yang hanya seberat 3.500 gram.
Namun kondisinya gerakannya kurang
aktif, kemampuan menghisapnya lemas
dan adanya sesak nafas yang disebabkan
kelainan jantung. "Denyut jantungnya
stabil, tali pusat tampak kering dan luka
bekas operasi di anus cukup baik. Buang
air besar dan kecilnya normal," sebutnya.
Untuk pengobatan, sambung Guslihan,
masih bersifat suportif, menjaga suhu
tubuhnya tetap normal dan masih
diberikan terapi oksigen melalui hidung.
Menjaga keseimbangan cairan tubuh, diet
diberikan melalui infus dan melalui pipa
lambung sebanyak 2 sampai 3 cc tiap 2 jam
serta pemberian antibiotik.
Mengenai bayi dua kepala, lanjutnya,
memiliki dua jantung. Satu jantungnya
normal dan 1 jantung ada kelainan kompleks. "Ini yang dijaga," ujarnya seraya
mengatakan, sejak 2003, ada sekitar 13

bayi kembar siam yang masuk ke RS Adam
Malik.
Sementara itu, sekretaris tim dokter
yang menangani kedua bayi dr Rizky
Adriansyah SpA (K) menambahkan,
kondisi bayi F dan S cukup stabil.
"Kemungkinan pemisahan tetapi butuh
waktu dan dihitung dengan berat badan
ideal, usia dan tingkat kematangan. Untuk
dilakukannya pemisahan berkisar usia 3
sampai 12 bulan, tapi kita akan rapat tim
lagi kapan dillakukan pemisahan,"
katanya.
Salah seorang tim dokter yakni dr Erjan
Fikri MKed (Surg), SpB (K) BA, mengatakan, kedua bayi berbeda type maka
berbeda pula tindakan yang dilakukan.
Mengenai bayi dempet dada, terangnya,
masing masing memiliki jantung, hati
masih mungkin terpisah tetapi perlu
pemeriksaan. z

 ledi munthe
MedanBisnis—Medan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Selasa (4/4)
menggelar Studium General atau kuliah umum Penerapan Syariat Islam di
Eropa, Australia dan Indonesia. Kuliah ini menghadirkan bintang tamu Pimpinan
Radio Australia Siaran Bahasa Indonesia (Rasi) Moulbourne, Australia, Nuim
Mahmud Khaiyat.
Berdasarkan pengalaman Nuim yang pernah menetap dari beberapa negara
di dunia seperti Australia, Inggris ternyata mereka lebih mudah menerapkan
syariah Islam terutama dibidang hukum. Padahal negara tersebut, memiliki
masyarakat yang dominan bukan muslim.
Bahkan di beberapa negara maju penerapan syariat Islam ini lebih mudah
diterima, dibandingkan negara tertinggal. Karena negara tertinggal, cenderung
alergi dengan penerapan syariat Islam ini. “Islam itu modern. Sehingga dia
lebih cepat diterima di negara yang modern dibandingkan di negara yang masih
tertinggal. Islam itu beda, Islam itu dunia akhirat, jadi tidak bisa dipisahpisahkan,” ujarnya.
Selain Nuim Mahmud Khaiyat, stadium general ini juga menghadirkan
narasumber lainnya masing-masing Prof Dr Saidurrahman M Ag, Rektor
UINSU yang juga guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UINSU dan Prof
Dr Bisman Nasution, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Disebutkannya, Islam itu sangat modern dan luar biasa. “Islam memang
luar biasa, kita tidak boleh melihat Islam itu hanya sebagai suatu ibadah, tapi
suatu penentu, pengaturan kehiduapn dunia akhirat,” ujarnya.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara (UINSU), Dr Zulham MHum mengatakan, selama ini banyak orang yang
berpandangan bahwa potisipisasi hukum Islam itu karena mayoritas umannya
itu Islam. Sehingga ketika muncul hukum Islam, dinilai sebagai bentuk
diskriminasi terhadap agama tertentu.Padahal sebenarnya di negara-negara
muslim minoritas sekalipun ternyata syariat Islam ini juga diterapkan. Misalnya
di Belanda, itu ada surat edaran di sana. “Bagaimana pengalaman penegakan
syariat Islam di negara muslim minoritas, ternyata bermuara pada satu
gagasan,” ujarnya. z

Penderita Bipolar Cenderung
Enggan Berobat
 rozie winata
MedanBisnis—Medan
Gangguan bipolar memang bisa diderita oleh siapa saja. Namun sayangnya,
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI)
Sumatera Utara (Sumut) dr Mustafa M Amin MKedKJ MSc SpKJ (K), mengatakan, setelah sadar mengalami kelainan, pada umumnya, penderita gangguan jiwa ini cenderung jarang mau berobat ke psikiater ataupun dokter jiwa.
Selain itu, menurut dia, tingkat pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi
seseorang untuk datang berobat. Apalagi jika penderita sedang dalam kondisi
depresi. "Kenali gejala penyakit bipolar. Penderita biasanya bisa mengalami
episode manik atau hipomanik dan episode depresi," katanya, kepada wartawan,
Selasa (4/4).
Mustafa mengatakan, saat episode depresi, beberapa pasien sadar dirinya
butuh pengobatan dan datang mencari psikiater. Namun, sebagian lainnya,
masih banyak sekali berpikir dirinya tidak sakit, padahal menurut keluarganya
sudah sangat mengganggu. "Untuk episode manik maupun depresi, butuh waktu
kurang lebih enam sampai delapan bulan pengobatan bagi orang yang baru
pertama kali mengalaminya," ujarnya.
Ia menyampaikan, pengobatan sebaiknya terus-menerus dilakukan selama
enam hingga delapan bulan. Selanjutnya, jika dokter mengatakan dosisnya
sudah bisa diturunkan, maka pengobatan dihentikan. "Setiap tahun, kami
memperingati Hari Bipolar Sedunia pada 30 Maret. Tujuannya guna
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit bipolar. Sampai saat
ini, belum ada data pasien bipolar di Indonesia, khususnya Sumut," terangnya.
Sementara itu, Dr dr Elmeida Effendy MKed SpKJ (K) menambahkan,
penderita bipolar akan mengalami suasana perasaan sangat ekstrem. Pada
episode manik dijumpai gejala berupa peningkatan mood dan energi, terlalu
bersemangat, banyak bicara, mengubah satu topik ke topik lainnya dengan
cepat, ide kebesaran, dorongan seks berlebihan, sangat sedikit tidur, melakukan
kegiatan berisiko dan bisa mendengar suara misterius atau melihat hal-hal aneh.
"Sedangkan, pada episode depresi, penderita mengalami penurunan mood
murung, sedih, mudah lelah, menarik diri, tidak bersemangat, sulit
berkonsentrasi, malas merasa tidak berharga dan berusaha bunuh diri,"
sebutnya.
Sampai saat ini, terangnya, penyebab bipolar belum teridentifikasi secara
jelas. Beberapa faktor diketahui berkontribusi, di antaranya, faktor biologik
(ketidakseimbangan zat neurokimiawi otak), genetik, lingkungan (kejadian
trauma masa kecil atau mengalami peristiwa kehilangan) dan faktor risiko
(stresor tinggi). "Jika memiliki gejala periode mood yang terjadi dalam jangka
panjang, merasa agresif dan konfrontasional, berkeinginan mencelakai diri
sendiri, bunuh diri atau orang lain, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter,"
imbaunya.z

LPPD Medan Berkunjung ke MedanBisnis

Membina Musisi Gerejawi Merebut Prestasi Nasional
 edward f bangun
MedanBisnis—Medan
Lembaga Pembinaan Paduan Suara
Gerejawi Daerah (LPPD) Kota Medan
telah dibentuk di Kota Medan. Lembaga yang bakal dikukuhkan Walikota
Medan pada Jumat 7 April 2017 bertekad membina musisi gerejawi hingga
merebut prestasi nasional.
Ketua Umum LPPD Medan Anton
Panggabean mengatakan, pembentukan LPPD Medan menjadi harapan
baru bangkitnya musisi-musisi dan
paduan suara gerejawi dari Medan, dan
merebut prestasi nasional. Keinginan
itu bukan harapan semata, karena
Provinsi Sumatera Utara, khususnya
Kota Medan memiliki bakat dan talenta yang mampu berkompetisi tingkat
nasional. "Saat ini kita masih kalah
dengan Indonesia bagian Timur. Padahal potensi besar ada di sini. Hadirnya
LPPD ini, kita akan membina musisi
gereja, guru sekolah minggu dan me-

nggali bakat, hingga mampu berkompetisi di tingkat nasional," kata Anton
Panggabean saat audiensi ke redaksi
MedanBisnis, Selasa (4/4).
Anton Panggabean didampingi pengurus LPPD Medan, Nimrot Situmeang (Sekretaris Umum), Salomo
Tarigan (Sekretaris II), Horas Hutagaol
(Sekretaris IV), Maslen Simarmata
(Bendahara Umum), Denny Simamora
(Bidang Humas/Publikasi/Dokumentasi) dan Adolf Amri Manalu (Bidang
Litbang dan Penyelenggara Seminar).
Kunjungan LPPD Medan diterima
Pemimpin Redaksi Harian MedanBisnis Bersihar Lubis, Wakil Pemimpin
Redaksi Sarsin Siregar dan Redaktur
Pelaksana Nurhalim Tanjung.
Dalam diskusi santai dan penuh
kekeluargaan, Anton menyampaikan
program terdepan LPPD Medan menyiapkan peserta untuk mengikuti
kompetisi Pesta Paduan Suara (Pesparawi) tingkat provinsi pada bulan Juni
mendatang. Seleksi tingkat provinsi ini

merupakan bagian seleksi untuk
mengikuti Pesparawi tingkat Nasional
yang akan digelar tahun 2018 di
Pontianak (Kalbar).
Sebagai catatan, pada tahun 2009
pada Pesparawi di Kota Samarinda,
kontingen Sumut menorehkan prestasi
gemilang. Selain merebut sejumlah
medali emas pada berbagai kategori
yang diperlombakan, juga sukses
mengorbitkan solois Putri Silaen.
Sementara di Pesparawi 2015 di Ambon, Sumut hanya meraih medali emas
untuk kategori Paduan Suara Dewasa
Campuran (PSDC).
Pengurus LPPD Medan masa bakti
2016-2021 ini, mengatakan, sebagai
pengurus pertama setelah dibentuk,
mengedepankan penyusunan dan
pelaksanaan program. Selain persiapan
menghadapi Pesparawi Tingkat Sumut,
LPPD juga akan membentuk LPPD
Kecamatan di Medan, sehingga
pembinaan terhadap paduan suara,
musisi gerejawi dan para guru sekolah

minggu bisa lebih fokus dan maksimal.
Pemimpin Redaksi Harian MedanBisnis Bersihar Lubis mengagumi
paduan gerejawi. "Kalau kita mendengarkan paduan suara, dengan suara
yang harmonis, bisa membuat bulu
kuduk merinding," katanya.
Tak bisa dipungkiri 'kiblat' musik
yang kini 'ditangan' Indonesia bagian
Timur sudah saatnya digeser ke Indonesia bagian Barat. Bukan tidak mungkin mengingat Sumut memiliki potensi
besar dalam perkembangan musik
nasional.
Sumut tak bisa lepas dari perkembangan musik nasional. Musik gerejawi
juga sangat berperan dalam perkembangan musik nasional. "Amir Pasaribu
tokoh musik Modern Nasional
mengakui menekuni musik di gereja,"
katanya.
Wakil Pemimpin Redaksi Sarsin
Siregar, mengatakan, pembinaan dan
pengembangan musik gerejawi membutuhkan dana yang besar. Disaran-

AUDIENSI LPPD MEDAN

 medanbisnis/hermansyah

ANTON Panggabean didampingi pengurus LPPD Medan Nimrot Situmeang
(Sekretaris Umum), Salomo Tarigan (Sekrtaris II), Horas Hutagaol (Sekretaris IV),
Maslen Simarmata (Bendahara Umum), Denny Simamora (Bidang Humas/Publikasi/
Dokumentasi) dan Adolf Amri Manalu (Bidang Litbang dan Penyelenggara Seminar) berfoto bersama usai audiensi dengan Pemimpin Redaksi Harian MedanBisnis
Bersihar Lubis, Wakil Pemimpin Redaksi Sarsin Siregar dan Redaktur Pelaksana
Nurhalim Tanjung saat audiensi ke redaksi MedanBisnis, Selasa, 4 April 2017.
kannya agar LPPD Medan merangkul dapatkan dukungan moral dan matesemua pihak, dan membangun keper- rial untuk pengembangan musik
cayaan masyarakat, sehingga men- gerejawi. z
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Mesir-Iran Kutuk Serangan
di St Petersburg
MedanBisnis – Kairo
Mesir dan Iran telah mengutuk ledakan di jalur kereta bawah
tanah St.Petersburg, Rusia, yang sejauh ini telah menewaskan tak
kurang dari 14 orang, kata kantor berita MENA dan juru bicara
Kementerian Luar Negeri Iran.
Menurut MENA, Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan
solidaritas penuh untuk rakyat dan Pemerintah Rusia dalam saat
sulit semacam ini.
Pernyataan tersebut kembali menyampaikan sikap kuat Mesir
dalam menolak dan mengutuk semua bentuk terorisme serta
kekerasan, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di
Jakarta, Selasa pagi. Mesir juga menyeru masyarakat internasional
agar menyatukan semua upaya untuk menghapuskan segala
bentruk terorisme dan kekerasan.
Tindakan semacam itu menegaskan bahwa tak ada negara yang
kebal terhadap serangan teror, tambah pernyataan tersebut. ant/
xinhua-oana

Jet Tempur Suriah
Bom Kawasan Permukiman

KORBAN CEDERA

reuters/anton vaganov

PEMANDANGAN UMUM

reuters/anton vaganov

PETUGAS DARURAT

reuters

SEORANG warga yang cedera nampak dibantu oleh petugas dinas darurat di luar stasiun SEJUMLAH petugas darurat nampak sibuk mengamankan lokasi dekat terjadinya ledakan
metro Sennaya Ploshchad di St Petersburg.
di St Petersburg

MedanBisnis – Amman
Beberapa jet tempur Suriah pada Senin membom sebuah
kawasan permukiman di pinggiran bagian timur Damaskus,
menewaskan dan melukai puluhan orang, kata para penduduk
sekitar.
Sedikitnya 22 orang tewas dan puluhan lainnya menderita lukaluka setelah empat serangan udara menghantam sebuah distrik
padat penduduk di kota Douma, yang merupakan pusat perkotaan
utama dari kubu pemberontak di wilayah Ghouta Timur.
"Masih banyak korban lain yang tertimbun puing reruntuhan",
kata seorang pekerja sipil.
Kelompok pertahanan sipil yang mendukung pihak oposisi
mengatakan pada akun twitter-nya bahwa telah terjadi 21
serangan terpisah di kota - kota lainnya seperti Hamurya, Harasta
dan Saqba. ant/reuters

Ledakan di Moskow
Serangan Teroris
MedanBisnis – Moskow
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan ledakan
di antara dua stasiun kereta api bawah tanah St Petersburg pada
Senin (3/4) waktu setempat merupakan "serangan teroris" yang
menyebabkan 14 orang meninggal dunia.
Dalam pernyataan di Facebook, Medvedev juga mengatakan
para korban selamat akan diberikan bantuan yang diperlukan.
"Mereka yang mengalami luka dalam serangan teroris di kereta
api bawah tanah St Petersburg akan diberikan segala bantuan
yang diperlukan. Semua perintah yang berkaitan dengan hal
tersebut sudah dikeluarkan kepada Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Darurat."
Sementara itu, Presiden Vladimir Putin mengatakan penyebab
pasti ledakan akan terungkap melalui penyelidikan.
"Penyelidikan akan mengungkap semuanya, termasuk apakah
karena kecelakaan atau tindak kriminal di samping aksi terorisme,
dan tentu semua keterangan selalu diteliti. Kita akan mengetahuinya. Penyelidikan akan memberikan semua jawaban atas apa
yang terjadi," kata Putin sebelum mengunjungi lokasi ledakan
pada Senin malam waktu setempat.
Menurut kepala Komite Antiteroris Nasional Andrei Przhezdomsky, ledakan menghantam satu kereta api di antara dua
stasiun, Sennaya Ploshchad dan Tekhnologichesky Institut. Ia
mengatakan ledakan disebabkan oleh "alat peledak yang tak
diidentifikasi" tetapi penyebab pastinya belum diketahui. bbc

MELETAKKAN KARANGAN BUNGA

PEMANDANGAN umum petugas layanan darurat yang hadir di luar stasiun metro Sennaya PRESIDEN Rusia Vladimir Putin meletakkan karangan bunga di luar stasiun metro Institut
Ploshchad di St Petersburg.
Tekhnologicheskiy di St Petersburg,Rusia.

Pelaku Peledakan Petersburg
Kemungkinan Kelahiran Asia Tengah
MedanBisnis – St.Petersburg
Sebuah ledakan di gerbong kereta api St Petersburg,Senin
yang menewaskan 14 orang dan mencederai 50 orang
lainnya kemungkinan dilakukan oleh seorang warga Rusia
kelahiran Kyrgyzstan,pihak berwenang dari negara mayoritas Muslim Asia tengah mengatakan,Selasa.

Telah berpulang ke Rumah Bapa di Sorga, suami/ayah/ayah mertua/ayah angkat/kakek/buyut/adik/
abang/ ipar kami yang tercinta.

Ledakan diduga keras merupakan pemboman bunuh diri
oleh seorang penyusup yang
mempunyai hubungan dengan
kelompok Islam radikal,kantor
berita Interfax Rusia mengutip
sebuah sumber penegak hukum
sebagai mengatakan,Senin ma-

lam. Seorang jurubicara dinas
keamanan GKNB Kyrgyz mengidentifikasi tersangka sebagai
Akbarzhon Jalilov,
lahir di kota Osh pada 1995,
namun tidak ada keterangan
rinci mengenai hal ini.
Rusia sudah sejak lama berada

KABAR DUKACITA

PULANG KE RUMAH BAPA

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

ONG TJAI HIN / SALIM

IMIN GUNAWAN / GOH KOK FU
(tutup usia 79 tahun)
Pada hari Minggu, 02 April 2017 pukul 21.05 WIB di rumah kediamannya. Jenazah mendiang disemayamkan
di Rumah Sosial GMI Gloria, Jl. Bintang No.38 Medan, Telp: 061-4560461, dan akan dikebumikan hari
Rabu, 05 April 2017 pukul 11.00 WIB di Taman Eden Tanjung Morawa.
Istri:
TJANG TJUN HIOK - Jkt
HOE SOE LAN (†)
Anak Laki-laki:
YOHANES / JOHAN
Menantu Perempuan:
SUMIATY, BBA / SESE
Anak Perempuan:
GOH LIE LIE
(LIE LIE GUNAWAN)
GOH LIE YUNG / LIE JONG
GOH LIE CHIN - Jkt
GOH LIE SA / ELISABETH (†)
GOH LIE MEI / MAGDALENA
Menantu Laki-laki:
YAU SENG TIONG
TOK A MENG
SUPARKUI, SH - Jkt
PARLIN SANTOSO / APON
Anak Angkat Perempuan:
LIAU CE CHING - Jkt
Cucu Dalam Laki-laki:
JUSTIN WU
Cucu Luar Laki-laki:
ALVIAN STENIER - Jkt

KAMI YANG MENGASIHI:
JERICO NAKITA (†)
Cucu Luar Perempuan:
JULIANI, SE, BBA
ANGELIA
VIVIANA MEISAKI - Sydney
DEVINA AGUSTINE - Sydney
GILVANI JURICE
JENICA LENNALIN
FELICIA LENNALIN
Suami Cucu Luar:
SU MING SEN
(FRANKY SURIANTO)
Calon Suami Cucu Luar:
JOVAN IMANTA CHRISTIAN, S.Kom
Cicit Luar Perempuan:
SHAROON SU
Abang Kandung:
GOH KOK CHENG
Istri Abang Kandung:
CHU SIU HOA (†)
AU JANG KIM LIEN (†)
Adik Kandung Laki-laki:
GOH KOK YONG - Jkt
Istri Adik Kandung:
HENNY DJOEMARNO - Jkt

Kakak Kandung:
GOH SOK ENG (†)
Suami Kakak Kandung:
LO JEN ING (†)
Adik Kandung Perempuan:
GOH IK ENG
GOH MEI ING
GOH LAN ENG (†)
GOH KUI ENG (†)
GOH NI CHENG - Jkt
Suami Adik Kandung:
TENG YEN CHENG PIN
ANG TJOEI SENG
LIU A GI
LIAU WIE LIANG - Jkt
Beserta Kemenakan / Keponakan
Dan Segenap Keluarga
- Jl. Pasundan No.97 Medan
- Jl. Pukat VI No.77 Medan
- Jl. Pukat VI No.81-A Medan
- Perumahan Taman Harmoni
Blok D-15 Jl. Raya Pondok Cabe
Jakarta Selatan
- MATAHARI OIL
Jl. Gajahmada No.4-C Medan

(tutup usia 82 tahun)

Pada hari Selasa, 04 April 2017 pukul 04.35 WIB di RS. Murni Teguh Medan. Jenazah mendiang disemayamkan
di Balai Persemayaman Angsapura (FULL - AC) VIP C Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan dikebumikan pada hari
Jumat, 07 April 2017 pukul 10.00 WIB di Pekuburan Jepang, Delitua.
KAMI YANG BERDUKACITA
Istri
Cucu Dalam Lelaki
ONG ENG HOCK (†)
KIE LIEN NIE (†)
THOE MIE NJUK (†)
ONG IK SEN
ONG KIM CUI (†)
Adik Ipar Lelaki
Anak Lelaki
(JASON SALIM)
(SAID ANGKAR)
THOE WONG MIN - HK
ONG WEN YEN
ONG FU SEN
Istri Abang Kandung
Istri Adik Ipar
(BUN JAN SALIM)
(VINCENT SALIM)
LIM LIE IN (†)
LIE SU PHIN - HK
ONG WEN CHIANG
ONG NIEN SEN
LIE SIM AI (†)
Kakak Ipar
(SUSANTO SALIM)
(STEVEN SALIM)
TJIA SUI SIM (†)
THOE LIN NYUK (†)
Anak Perempuan
ONG RU SEN
THAM LIEN SUN (†)
THOE LIE NYUK (†)
ONG WEN SIEN
(EURICO BENEDICT)
YANG MEI SHE (†)
THOE FA NYUK - RRC
(BUN SIAN SALIM)
Cucu Dalam Perempuan
(NJO NJO NJA)
Suami Kakak Ipar
ONG WEN NA
ONG HONG FANG
Adik Kandung Lelaki
TJONG ING LIEN (†)
(ANGELINA SALIM)
(QUINCY AIKO BENEDICT)
ONG TJAI JUNG (†)
JIE FEN HIN - B.ACEH
Menantu Perempuan
Cucu Luar Lelaki
Istri Adik Kandung
YONG WIE YEN - RRC
TJOA YEN NI
TJIA SEN FUK
SIAW MIE NGO
Adik Ipar Perempuan
(SONYA PINONTOAN) (†)
(GRANDY SALIM CAHYADI) Kakak Kandung
THOE PHIN NYUK - HK
SO YEK SHE
Cucu Luar Perempuan
ONG KIET TJOE (†)
Suami Adik Ipar
(MERI SURIANI)
TJIA IK SE
ONG MIN TJOE (†)
TJONG KWEK NEN - HK
Menantu Lelaki
(CLARISAH CAHYADI)
Suami Kakak Kandung
Beserta kemanakan/keponakan
TJIA CIN YUNG
Cucu Angkat Perempuan
LIE HOCK GUAN (†)
Dan segenap keluarga
(YOENGKY CAHYADI)
LIM SING YIE
LIAU TJOE TJOEN (†)
- Jl. Aip II KS Tubun / Singa
Anak Angkat Lelaki
(TREVA DARIEN LIM)
Abang Ipar
No. 205 Medan
LIM THAI LIANG
Abang Kandung
THOE WONG SEN (†) - RRC - Jl. Bingkarung No.25/ 49
Istri Anak Angkat
ONG CHIEN PEK (†)
THOE WONG CHAN (†)
Medan
HUANG CHING NI
ONG IN HAW (†)
Istri Abang Ipar
- Komplek Cemara Asri
(NINI)
ONG KIM HAW (†)
LIE KIM NYUK - RRC
Jl. Azalea IV No. 88-B Medan

KABAR DUKACITA

KABAR DUKACITA

Telah meninggal dunia dengan tenang, suami/ayah/mertua/ayah angkat/kakek/kakek angkat/buyut/saudara/
ipar/pakcik/paman kami yang tercinta.

YAP SUANG THIEN / JAHJA

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

CHUA BUN CU / BUN HUAT / SAMSUDIN
(tutup usia 86 tahun)

(tutup usia 80 tahun)

Pada hari Sabtu, 1 April 2017 pukul 19.05 WIB di RS Tiara Pematang Siantar. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai
Persemayaman YBKS, Jl. HOS Cokroaminoto No. 27 Pematang Siantar dan akan dikebumikan pada hari Rabu, 5 April 2017
pukul 13.00 WIB di Perkuburan YBKS Sinaksak, Pematang Siantar.
Istri:
DIE WANG NAI
Anak lelaki:
YAP MIN HAN
(BURHAN)
YAP MIN CHEN / AKOK
YAP MIN AN / ABENG
YAP MIN HUI
(HENDRA YAHYA)
Anak perempuan:
YAP LI HUA
Menantu perempuan:
TETI HARYANI
KOK SUI TJU
FITRIANI
KOK MEI LING
Menantu lelaki:
YEN TEK CAI
Anak angkat lelaki:

reuters/grigory duko

KAMI YANG BERDUKACITA:
LIE ENG KAIP
FENNY
AKAU & Kel
MERRY
Istri anak angkat:
MEITY
DOCK MIE LIE SIA
LILI ISMASARI
Anak angkat perempuan:
Suami cucu dalam:
GAIN VITALITY
DARMA INDRA
Cucu luar lelaki:
Suami anak angkat:
MASRI LIM
YEN SUN LI
Cucu dalam lelaki:
Cucu luar perempuan:
EKA PUTRA
YEN IK LING
YEN AI NA
JOHAN PANGESTU
YANI KURNIAWAN
YEN EL LI
SUNLI SUDARTA
YEN MEI TI
ALVIN YAHYA
Suami cucu luar:
HOWARD YAHYA
HERRY SUTIONO
Cucu dalam perempuan:
JOHAN
HETRI
Cucu angkat perempuan:
CUT LISA
SHERLY
MELINDA
ELAINE

Cicit dalam lelaki:
NEILSON GILBERT
Cicit dalam perempuan:
CINDY GRACIA QUINN
Cicit luar lelaki:
VINCENT
KENRICH
Cicit luar perempuan:
CHANG THING THING
LIU SIN NI
Beserta saudara/saudari,
ipar-ipar, kemanakan dan
keponakan
Dan segenap keluarga
Pabrik Kerupuk
"PINANG MAS"
Jl. Naga Bonar No. 23-A
Siantar Estate
Pematang Siantar

Pada hari Senin, 03 April 2017 pukul 02.00 WIB di RS. Imelda Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di
Balai Persemayaman Angsapura (FULL - AC) VIP A Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan dikebumikan pada hari
Kamis, 06 April 2017 pukul 10.00 WIB di Pekuburan Tionghua Tanah Mujur Sibiru-biru, Delitua.
Ayah
CHUA HO HIAP (†)
Ibu
LIAU CHUA (†)
THE TEH NIO (†)
Ayah Mertua
TIO A HUE (†)
Ibu Mertua
WI KIAW TIE (†)
Istri
TIO MOI FA (†)
Anak Lelaki
CHUA SUN SENG
(MAS GUNAWAN)
CHUA LIONG HENG
CHUA SUN SIN
(HUSIN JAYA)
Anak Perempuan
CHUA MIN IK / RINNY
Menantu Perempuan
TAN SIAU HUNG

KAMI YANG BERDUKACITA
(PAULINA)
LIM AI NI / ROSYANI
CHUA YEN YEN
CHAN CHIU YEK
CHUA PHIN PHIN
(AGUEK)
ERICA
Menantu Lelaki
Suami Cucu Dalam
CHIU CUN TEK
HUANG CHAI SIEN
Anak Angkat Lelaki
(SUWANTO WIJAYA)
CUANG BUN HIEN
Cucu Luar Lelaki
CHUA WI CHIANG
CHIU WEI CIA
Anak Angkat Perempuan
(CHRISTOPHER)
LI IU CHUN
Cucu Luar Perempuan
Cucu Dalam Lelaki
CHIU IE HUA
CHUA CE LI
Cicit Luar Lelaki
(SUGIHARTO SETIAWAN)
EDRIC AUDRICH WIJAYA
CHUA CE MIN
Abang Kandung
(WIRACIPTO SETIAWAN)
YI KUAN YONG (†)
CHUA FUK YONG
Adik Kandung Lelaki
(JOSEPH NATANAEL)
YI THIAM CUI (†)
Cucu Dalam Perempuan
CHUA BUN HOK (†) & Kel
CHUA HUI CIEN
Istri Adik Kandung
(CHRISTINA SETIAWAN)
SIM PIK YONG
CHUA PHING NIEN

Adik Kandung Perempuan
CHUA IK HUA & Kel
CHUA GIOK ENG & Kel
CHUA IK LI (†) & Kel
CHUA IK LAN (†)
Abang Ipar
TIO HAN HUI (†) & Kel
Adik Ipar Lelaki
TIO HAN YU (†) & Kel
Kakak Ipar
TIO MEI WI (†) & Kel
TIO MEI IM (†) & Kel
Adik Ipar Perempuan
TIO MEI YEN (†) & Kel
TIO MEI IK (†) & Kel
Beserta kemanakan /
keponakan
Dan segenap keluarga
Jl. Karya Wisata
Komp. Citra Wisata
Blok 7 No. 1 Medan

dalam kondisi siaga terhadap
serangan di wilayah negerinya
sebagai pembalasan atas intervensi militernya di Suriah,di
mana pasukan Moskow mendukung pasukan yang loyal kepada Presiden Suriah Bashar alAssad.Kelompok ISIS telah berulang kali mengancam melakukan serangan balasan.
Jika informasi tersebut dikonfirmasi bahwa pelakukan pengeboman mempunyai kaitan dengan kelompok Islam radikal,
beberapa kelompok masyarakat
Rusia akan menanggapinya sebagai bukti bahwa keputusan
Moskow melakukan campur tangan di Suriah telah menjadikan
penduduk sipil sebagai target.
Namun demikian belum ada
klaim bertanggung-jawab atas
serangan di St Petersburg.
Kyrgyzstan, sebuah bekas
republik Soviet berpenduduk
enam juta jiwa,merupakan
sekutu politik Moskow yang
dekat dan menjadi tuan rumah
pangkalan udara militer Rusia.
Senin malam,Presiden Rusia
Vladimir Putin mengunjungi
lokasi ledakan,yang membuat
sebuah lubang besar di sisi
gerbong dan menghancurkan
pintu, dengan kepingankepingan metal berserakan di
pelataran. Televisi Rusia
mengatakan banyak korban
yang menderita luka akibat
pecahan kaca dan metal,daya
ledakan menjadi berlipat ganda
oleh penuh sesaknya gerbong
dan terowongan.
Televisi St Petersburg
menayangan jasad seorang pria
berjenggot yang menurut
mereka adalah sang pelaku
serangan. Orang tersebut
nampak pada CCTV yang
menurut warga Rusia adalah
tersangka pelaku. Para pejabat
mengatakan mereka memperlakukan ledakan tersebut
sebagai sebuah aksi terorisme,
tetapi belum ada konfirmasi
resmi mengenai suatu
hubungan dengan kelompok
radikal Islam.
Komite Anti-Teroris Nasional
mengatakan alat peledak telah
ditemukan di stasiun lainnya,
tersembunyi di sebuah alat
pemadam kebakaran,tetapi
berhasil dijinakkan.
Pihak berwenang menutup
stasiun metro St Petersburg.
Pihak metro Moskow sendiri
mengambil langkah-langkah
keamanan tambahan guna
mengantisipasi adanya
serangan di sana. Ledakan itu
sendiri menimbulkan
kekhawatiran keamanan di luar
wilayah Rusia. Perancis, yang
pernah mengalami serangkaian
serangan, mengumumkan
langkah-langkah pengamanan
tambahan di Paris. reuters

Pangkostrad Bantu Korban
Banjir Padangsidimpuan
ikhwan nasution

MedanBisnis – Padangsidimpuan
Walikota Padangsidimpuan Andar Amin
Harahap, menerima bantuan dari Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang juga
Ketua pembina PSMS Medan untuk disalurkan kepada pengungsi korban banjir
bandang Kota Padangsidimpuan.
“Panglima Komando Strategi Cadangan
Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan
Jenderal TNI Edy Ramayadi sebagai pembina
PSMS memerintahkan kita untuk menyerahkan bantuan logistik kepada korban
bencana banjir bandang di Kota Padangsidimpuan,” kata Ketua Harian PSMS Medan
Kriyanto Pasaribu mewakili Ketua Pembinan
PSMS Medan Letjen TNI Edy Rahmayadi
kepada wartawan usai menyerahkan bantuan
banjir bandang kepada Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap di Mesjid AlMuhlisin, Kecamatan Batunadua, Kota
Padangsidimpuan, Selasa, (4/4).
“Pesan khusus dewan peminan PSMS
Medan, beliau turut prihatin akibat kejadian
tersebut, dengan bantuan yang diteruskan
PSMS Medan dan Sportert Smeck Holigan
juga bagian dari kepedulian beliau," katanya.
Dia berpesan para korban pengungsi untuk
sabar. “Pak Edy yang juga Putra Daerah
Sumatera Utara sangat perduli, dan perihatin
terkait banjir bandang yang melanda Kota Padangsidimpuan,” katanya.
Bentuk bantuan yang diteruskan PSMS
Medan yang diserahkan langsung kepada
Walikota Padangsidimpuan, seperti 10 ton
beras, pakaian, permainan anak-anak, serta
sejumlah bola kaki, sehingga anak-anak tidak
merasa sedih dengan bencana tersebut.
“Dengan bermain bola anak-anak yang
terkena banjir bandang bisa melupakan
kejadian tersebut dan dapat melatih dan

BURSA RUMAH

mengasah kemampuan,” katanya.
Sementara itu, Walikota Padangsidimpuan
Andar Amin Harahap mengucapkan terimakasih dan menyampaikan, semoga bantuan ini bermanfaat kepada yang lebih membutuhkannya.

KETUA Harian PSMS Medan Kriyanto Pasaribu mewakili Ketua Pembinan
PSMS Medan Letjen TNI Edy Rahmayadi menyerahkan bantuan banjir
bandang kepada Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin Harahap dan
didampingi sejumlah pejabat Pemko Padangsidimpuan di Mesjid AlMuhlisin, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Selasa (4/4).

DISEWAKAN

DIJUAL RUMAH

Dijual Rumah Villa di Daerah Tomang
Elok, Ukuran LT. 8 x 21, LB. 8 x 15, 2
Tkt, 4 KT, 3 KM, AC 5 Bh, Lengkap
Perabot & Genset, Maaf TP,
Hub: 0812 8200 8631. Maaf TP

Jalan Bakau No. 8, Medan.
2 Lantai, Lebar 8, Panjang
14, PLN, PAM.
Tlp. Peminat ANTON
081 630 7581
DIJUAL RUKO

Komp. Mega Glugur Mas No. 16
3½ tgkt. Uk. 4 X 15.5 SHM. Lokasi
Bisnis. Siap Huni dan Harga Nego.

HP: 0813 6229 2199
0878 6784 5738
DIJUAL

• Rumah Dalam Komplek Golden Vista di Jl. Jamin Ginting
Sebelah Royal Sumatera Rp 600 Jt
• Rumah Dalam Komplek Makro Terrace Residence di Jl.
Bahagia Gatot Subroto, Uk. Tanah 7 X 12 M, Rp. 650 Jt
• Ruko 3 Lantai Kosong, Jl. Titi Pahlawan Paya Pasir, Rp. 600 Jt.
• Rumah Baru Dalam Komplek, Hook, Uk. Tanah 8 X 21 M,
2½ Tgkt, Siap Huni, Jl. Bahagia Medan.Hub. 081 163 8883

DIJUAL CEPAT

RUKO: Luas 7.4 m x 17.5 m, 3 lt Siap
Huni - SHM - Jl. Krakatau 25B R.
TINGGAL: Luas 8m x 20m, 2 lt Renov
- SHM - Komp. Cemara Hijau
Hub: 0822 7269 2777 / TP

DIJUAL RUKO BARU
2 ½ TINGKAT SIAP HUNI.

Di Jln. Setia Luhur No. 186 B Medan.
Uk. 4 x 14 m, SHM, PAM, Listrik 1300
W. Harga 700 Juta Nego.

Hub : 0813 6120 3790
0812 6560 0900

RUMAH MEDAN DIJUAL

- Komp Sunggal Mas C11 HGB 6x15
- Komp Evergreen Luxury A3 SHM 10x15
- Jl. Beringin Raya Gaperta 110 SHM
30x15

Hub : 0813 6211 5562
0812RUMAH
652 7891
DIJUAL
Rumah 2½ Tkt, Uk. Rumah 6 x 11, Posisi
Hook, SHM, Full Perabot, Di Jemadi Gg.
Kesuma No. 1 Medan, Siap Huni, Harga
Nego. H u b . 0 8 5 2 9 7 8 1 8 2 6 5

RUMAH DIJUAL
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
DIJUAL RUMAH SIAP HUNI
(Pindah Luar Kota) Jalan Pelajar Timur Gang Nasional
No. 19 Medan, SHM, IMB, LT. 10 x 16 M (160M²),
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).

jannes silaban

medanbisnis/ikhwan nasution

DIJUAL CEPAT

DIJUAL B.U

TANAH

Rabu, 5 April 2017

Konflik di RSU
Djasamen Berakhir

Dia berharap musibah ini cepat berlalu.
"Saya juga mengucapkan terima kasih
kepada Letjen TNI Edy Rahmayadi Nasution selaku Dewan Pembina PSMS Medan
untuk perduli kepada korban banjir bandang Kota Padangsidimpuan,” katanya.

BERIKAN BANTUAN

Ruko Siap Huni, Jalan Sunggal,
Komp. Green Mediterania, 2½ Tkt,
4 x 15 M, 3 KT, 2 KM, SHM,
Hub: 0822 7399 9399

Gudang X Pabrik Uk. 1.200 m². Lokasi
Sampali, Dekat Cemara, Ada
Bangunan, PAM, PLN, 100 Jt/ Thn Min.
2 Thn. Hub:08788312323 / 061-4520742

VI

DAERAH

MedanBisnis

Penanggung Ja
wab RRubrik
ubrik : Anang Ana
Jaw
Anass Azhar

DIUMUMKAN

MedanBisnis – Pematangsiantar
Konflik internal RSU Djasamen Saragih bakal berakhit. Wakil
Walikota Siantar Hefriansyah menemui segenap para medis, Selasa
(4/4), di rumah sakit tersebut.
Pertemuan dilakukan dengan
melakukan dialog dengan paramedis seperti dokter para perawat,
tenaga medis lainnya serta tenaga
kepegawaian. Enam orang perwakilan dokter, yakni dr Bahtera
Surbakti, dr Reinhard Hutahaean,
dr Januar Sitorus, dr Edison
Sitanggang, dr Saiden Saragih dan
dr Juni Simatupang.
Mereka menegaskan, persoalan
utama di RSUD Djasamen selama
ini adalah soal ketiadaan penghargaan dan pembagian kesejahteraan yang tidak berkeadilan
oleh pimpinan. Solusinya adalah
mengganti top manager dengan
orang yang profesional serta mau
memperhatikan bawahan.
Dengan gamblang dan meledak-ledak, para dokter mengungkapkan sejumlah persoalan
lainnya sebagai dampak krisis
kepercayaan kepada managemen.
“Rumah Sakit ini butuh pemimpin sekaligus pengayom, bukan
pimpinan yang arogan. Selama
ini, kami para dokter spesialis
tidak pernah mendapatkan insentif,” kata dokter Reinhard Hutahaean yang diamini rekan-rekannya yang lain.
Ahli forensik ini juga meminta
pihak Pemko Pematangsiantar
selaku pemilik rumah sakit, m-

GENSET

Kepada Khalayak ramai, agar berhati-hati
terhadap penipuan seorang oknum melalui SMS
yang mengaku ingin membeli produk yang
dilakukan dengan cara transfer uang ke
rekening melalui ATM, dan mengatasnamakan
Harian MedanBisnis
Demikian harap maklum

DIJUAL TANAH KOSONG

Khusus Mobil Innova + Driver
*Dalam Kota & Luar Kota
*Antar Jemput KNO

LT. ± 8.000/M², Jl. Ampera I, Simpang

Hub: 0812 6244 2877

SHM,PSR VI KUALA MENCIRIM,
KEC.SEI BINGE, KAB. LANGKAT,
6 KM DARI BINJAI ARAH LINUD
100 / NAMUKUR. PENGAIRAN
LANCAR, IRIGASI BENDUNGAN
NAMUSIRASIRA.
HARGA 35JT / RANTAI (400 M²).
HUB :082118777554
085101192254. TP
C7 EDUCATION CENTRE

MAK
ANAN/MINUMAN
MAKANAN/MINUMAN
BRAINKING PLUS

Tingkatkan Kekuatan Otak Anda, Ingin Anak
Anda Cerdas & Pintar?? Dan Andapun
Sehat?? Meningkatkan Stamina & Energy
Merangsang Stem Cells untuk meregenerasi
sel-sel otak & Tubuh, Menurunkan Resiko
Kanker. Hub: 0852 2713 6188

LOWONGAN
KERJA SAMPINGAN PT. MSDM
Masang LABEL Cup Es Krim, Bahan Disediakan
Perusahaan, Dikerjakan Dirumah Anda. 1 Paket /
Kotak Diupah Rp. 64 rb, 15 Ktk Rp. 960 rb. 50 Ktk 3,2
Jt. Berlaku Kelipatan / Tdk Ditargetkan + Bonus
(OSS). Hub. BPK SUKANDHAR, SE (0823 4683
8857)
Jl. Ringroad Medan Sunggal.

KESEHA
KESEHATTAN

BPKB Mobil, Sepeda
Motor, Becak, Truck,
Utk Semua Thn.

PIJAT DAN LULUR
BU ANI, PANGGILAN

0813 8135 0925 - 0813 7537 3278

HP. 0813.7524.4540

Hub: Prs Multi Finance

Jl. Veteran No.3-B Dpn Brayan
Trade Centre Simp. Jipur
Lama. Terima Marketing

MASSAGE WITH MEN
KHUSUS PRIA
0853.6160.6661 HENDRY

Serius Hub: 0852 7773 1688

ELEKTRONIK

ALA
T BERA
T
ALAT
BERAT

SERVICE AC GARANSI
HP 0812.6573.5000
ALI LIM

TANGKI AIR

KURSUS
Menerima Murid All Subject Untuk Sekolah
Nanyang, Rainbow, Piaget, POS, Chandra
Kusuma, Wellington, Sutomo, Methodist,
Cinta Budaya, dll. Guru - Guru
Berpengalaman Dalam Mengajar Call:
0852 6227 4713, NB: Juga Membuka
Lowongan Kerja Buat Staff Pengajar.

TERIMA KOST
Mahasiswa & Karyawan Jl. H.M JONI No.
102 (Indra Motor Service) Fas: Garace
Mobil, Spring Bed, Kipas Angin, Meja, KM.
Dalam. Hub: 736 6474 / 0813.6093.7764

DANA
CEPAT

Dalam Kota. Khusus Orang yang
biasa dilayani driver.

DIJUAL SAWAH 2 HA

KOST

0851 0707 0888
0813 6140 1388

Innova + BBM + Supir = Rp. 450 rb

Hub: 087769568121 / 08126050705

: - HITAM PUTIH RP. 11.000/KLM/MM
- BERWARNA RP. 33.000/KLM/MM
IKLAN MINI
: RP. 52.800 / 1X TERBIT
IKLAN BARIS
: 1 CM RP. 6.600 / 1X TERBIT
UNTUK PEMASANGAN IKLAN DAN BERLANGGANAN/KELUHAN DAPAT
MENGHUBUNGI KE: TELP. 061-4521133 (HUNTING), FAX. 061-4522885

(Mobil yg Masih Kredit
Juga Bisa) . Hub. ASEN

KIJANG RENTAL

Pondok Kelapa (Ring Road), SHM,

IKLAN UMUM

DANA Jaminan
P K B
TUNAI B
Mobil

MING FUK RENTAL MOBIL

mengangkat pimpinan RSUD
Djasamen yang defenitif.
“Saya senang dengan ungkapan
para dokter tadi, yang begitu semangat, meledak-ledak dan terbuka
sehingga kita bisa tahu apa akar
persoalan sebenarnya di rumah sakit
ini. Memang seperti inilah yang saya
harapkan. Ibarat menangani pasien,
saya harus tahu dulu apa yang terjadi
di sini, agar bisa mendiagnosa dan
mencari terapinya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sini,”
katanya. Hefriansyah secara gamblang juga menegaskan, keterbukaan
yang telah ditunjukkan para dokter
akan sangat memudahkan penyelesaian persoalan yang ada.
“Saya rasa, sangat mudahnya
menyelesaikannya, sepanjang para
dokter memang mau mendukung.
Kalau berbicara intensif, silahkan
dibagi kalau memang ada, kalau
memang belum ada ya bersabar
dululah. Saya mau kita punya hati dan
rasa empati untuk mengelola rumah
sakit kebanggan kita ini, mari kita
perbaiki kembali layanan di rumah
sakit ini,” katanya

TARIF IKLAN
DI HARIAN MedanBisnis

UANG

JUAL TANAH KAVLINGAN
Bermacam-macam Ukuran di Jln. Balai
Desa/ Psr 12 Marendal 2/ Kampung La
Tahzan Hrg 250.000 s/d 550.000/m².
Hub: H. Tarigan Hp : 0823 6626 1537
dr. A. Sitepu Hp : 0812 1817 5032

enegaskan kembali status RSUD
Djasamen, apakah Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) atau Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Karena menurutnya, penegasan
status ini sangat berdampak terhadap model pengelolaan rumah
sakit selanjutnya. Dokter Juni
Simatupang menambahkan, RSUD Djasamen dibuat menjadi
Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) agar pengelolaan rumah
sakit bisa lebih mudah.
“RSUD ini awalnya dijadikan
BLUD, dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai dan peningkatan layanan pasien. Hanya saja,
persoalan timbul kemudian karena
adanya pembagian kesejahteraan
yang tidak merata berdasarkan
kinerja. Padahal SDM di rumah sakit
ini luar biasa. Karena itulah, kami
butuh pemimpin di rumah sakit ini
yang bisa merangkul semua kalangan,” katanya.
Merespon berbagai keluhan, saran dan masukan dari para tenaga
medis yang diwakili para dokter,
Hefriansyah berjanji akan segera

MOBIL
DIJUAL

TOYOTA HARRIER 2008, Silver Tangan Pertama, Tipe 2.4
G L Premium

AC

BAKARASA TEKNIK

JUAL-BELI-BARU-BEKAS-TUKARTAMBAH-SERVICE
-REPARASI-BONGKARPASANG-INSTALASI-ISIFREON
AC (SEGALAJENISAC) KULKAS DAN MESIN CUCI.
TLP. 061.80026399
HP: 0813 7643 3512 - 0821 6034 9177
NB: Bergaransi Dan Siap Dipanggil

Hub: 0812 2210 1307

BANGUNAN
TOKO JAYA GRAHA
Distributor JAYA BOARD
Jl Karya Cilincing No. 35
Menerima Pemasangan Plafon Dan Partisi
Gypsum dan Interior Design. Hub: 061.
6613656 - 0852 7620 2211 Susanto W.ST

DIJUAL RUMAH
Rumah 3½ tkt, 4x18 m, 3 Kt, 2
Km, air, listrik, AC, Perabot, SHM,
Siap Huni di Jalan Pabrik Padi.
Hub: 0852 4350 8898, Maaf TP

JASA

DIJUAL RUMAH

Rumah 2 Kamar Type 36,
SHM, di Perumahan Griya
Rotan Asri, Sei Rotan ± 10
Menit Menuju Bandara, Siap
Huni. HUB. 0812.6326.2929
DIJUAL CEPAT
1 unit ruko 2½ tkt permanen, uk. 4 x 21,65 M.
Terletak di Jl. Setiabudi (dekat Titi Bobrok) cocok
untuk kantor/ruting (sudah ada partisi), lengkap
listrik, air, AC, Surat HGB , Line Tlp ada 2.
Hubungi 085318090909, 08126002800

DIJUAL RUMAH
Dijual Rumah & Tanah di Jl.
Rakyat L: 19.5 mtr, P:15 mtr, SHM

Hub: 081264804470

JUAL RUMAH
Komplek Taman Hako Indah ( THI )
Jl. Melati Blok C No. 82 Medan.

Hub. HP: 0812 6046 0518
DIJUAL

" 2 (dua) unit Rumah Toko 5 Lt, Jl.Cipto Kel.Lubuk
Pakam Pekan, Kec.Lubuk Pakam No. 83, Surat
Sertifikat Hak Milik
" Dijual 2 (dua) unit Rumah Toko 2 ½ Lt. Jl.bambu
No.3 B Sutomo Ujung, Siap Huni. Surat Sertifikat
Hak Milik. Peminat serius Hub: 08126464550

Iklan Baris MedanBisnis
Fax 061 - 4 5 2 41 3 8

WEDDING & BIRTHDAY
Video, Photo, MC (SEIK) Dll
Hub: MULTI PRODUCTION
0815 3377 8888 - 085370787888

AL MOBIL
RENT
RENTAL

ALA
TK
ANT
OR
ALAT
KANT
ANTOR

RIDHO RENTAL

AVANZA, XENIA, INNOVA
HARIAN, BULANAN, ANTAR
KNIA OFFICE : JL. LAKSANA 55
E MEDAN HP: 0812 6018 581

VIP RENT CAR

KOMPUTER
E. T
Masalah Komputer ?
Virus, Heng, Padam Total
Infus, Setting Internet, dll
Hub. 085297207808, 085262081777

New Alphard u/Wedding .......... Rp. 1,3 jt
New Vellfire ZG 2014 ............... Rp. 1,8 jt
Totota Hiace (14 Seat) .............. Rp. 1,3 jt

*12 Jam Dalam Kota All In Free Decor
New Camry - Fortuner - Inova - Avanza
Call : 081263777779 - PIN. 7D361F76
Website: www.mobilrentalmedan.com

SHANDI RENTAL MOBIL

AVANZA. VVT/i, Rp.250.000 , New Innova (Irit
BBM) = 300.000, Harga Termasuk Mobil Dan
Supir, Tanpa BBM. Juga Menyediakan: Kapsul,
Alphard, Jaguar, Mersedez, Altis, Espas
Fortuner, L300, Camry, Bus Pariwisata, Dll.

Hub: 0813 9788 6666 / 77663344

TERSEDIA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Mesin Pengupas Pinang, Mesin
Pencincang Pelapah Kelapa Sawit, Mesin
Pengiris Kerupuk Tempe, Alat Pengupas
Durian, Dll. Hubungi: Terip Karo Karo.

Hub: 08126026306 - 77406704

D'LIMA CAR RENTAL
Mobil + Supir: Avanza/Picanto (250),
Innova (300), City (350), Fortuner/X-Trail
(575)...
All In KNIA (180), Pick Up (175)
Hub: 0812 6518 7654, 0812 6546 455, 081947081947, 081534-081534, Pin BB: 2313AFOB

RUP
A - RUP
A
RUPA
RUPA

Iklan Baris MedanBisnis
Fax 061 - 4 5 2 41 3 8

MedanBisnis

Diskominfo Asahan
Tertibkan Pakaian Staf
 Indra sikoembang
MedanBisnis—Kisaran
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Asahan kini
mulai menertibkan seluruh staf yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)
untuk tidak memakai atribut ASN dan pakaian dinas harian (PDH) saat
berkerja.Kepala Diskominfo Asahan Rahmat Hidayat Siregar mengatakan
pihaknya sudah menertibkan seluruh staf non ASN tidak memkai baju ASN.
“Larangan ini sudah ditegaskan keras oleh Bupati Asahan,“ kata Hidayat
saat berbincang dengan MedanBisnis, Selasa (4/4) di ruang kerjanya.
Larangan ini kata Hidayat untuk membedakan antara ASN dan non
ASN, pasalnya banyak ditemukan staf berpakaian ASN berkeluyuran
pada jam kerja. Padahal tidak semua ASN berkeluyuran pada jam kerja,
karena ada juga tenaga kontrak atau honor menggunakan pakaian ASN.
“Kita tidak mau dibilang ASN itu tidak disiplin,” ujar Hidayat.
Terkait perbedaan pakaian, Hidayat menjelasakan untuk sementara
pihaknya menegaskan staf non ASN untuk menggunakan pakaian baju
putih, celana atau rok hitam tanpa ada atribut ASN. Dan diharapkan
pada organisasi perangkat daerah lainya untuk dapat menjalankan
perintah tegas Bupati Asahan terkait penertiban baju ASN.
Rani seorang warga Kisaran sangat menyetujui kebijakan yang
diambil oleh Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang tentang
perbedaan baju antara ASN dan yang bukan ASN. “Dengan hal ini kita
kadi tahu mana yang ASN dan yang bukan, solanya kita hanya tahu bila
pakai baju coklat maka itu ASN,” ucap Rani.z

Hadapi MEA, BPSK
Sosialisasikan UU Konsumen
 ck 08
MedanBisnis—Batubara
Terbukanya era perdagangan bebas Asia Tenggara yang terintegrasi
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perlu disikapi pemerintah.
Alasannya, UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
itu lemah. Perihal kelemahan menghadapi MEA itu dikatakan konsultan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batubara, Khairil
Anwar.
"Kalau masih mengandalkan UU itu, masih banyak kelemahannya. Untuk
itu, pemerintah harus memperkuatnya dengan cara terus melakukan
sosialisasi. Jika memungkinkan, daerah bisa membuat perda demi
menjamin hak-hak konsumen," katanya kepada MedanBisnis, Selasa (4/4).
Dalam era MEA ini, dia mengemukakan, sangat terbuka pasar bagi
produk luar. Atas produk-produk itulah ada celah UU Perlindungan
Konsumen itu lemah. Untuk itu dibutuhkan satu lembaga yang bisa
ikut melindungi konsumen di daerah.
"Katakanlah untuk pengawasan obat, makanan dan minuman seperti
BPOM. Saat ini BPOM itu hanya ada di propinsi, namun pasar produk
luar itu sampai ke daerah. Jika terjadi sesuatu yang merugikan
konsumen, butuh waktu dan biaya untuk sampai ke BPOM propinsi.
Pemerintah harus mengantisipasi ini," kata Khairil.
Dalam sosialisasi UU tentang perlindungan konsumen di halaman
kantor BPSK Batubara itu ditegaskan, pemerintah, pengusaha dan
konsumen tidak terpisahkan sebagai mata rantai dalam UU No 8 Tahun
1999. Ketiga unsur ini adalah stakeholder dalam terciptanya konsumen
yang terlindungi.
"Khususnya April, tepatnya tanggal 20 merupakan hari konsumen
nasional. Maka perlu digalakkan sosialisasi UU itu. Peran pemerintah
dan pengusaha sudah diatur dengan baik. Sebagai konsumen bijak dan
cerdaslah dalam memilih produk yang dibutuhkan," harap Khairil.
Salah seorang konsumen, Burhan, dari Kecamatan Talawi mengatakan
selama mendapatkan arahan dari BPSK Batubara masyarakat lebih
cermat memilih produk. Terlebih akhir-akhir ini, BPSK yang kerap turun
ke masyarakat telah berhasil merubah perilaku dalam memilih produk.
"Kami juga mendapat wawasan tentang hak sebagai konsumen. Jika
merasa dirugikan kami sudah tahu mengadu ke mana dan melayangkan
tuntutan kami," ujarnya.z

Ditunggu, Herbal Masuk
Kurikulum Fakultas Kedokteran
MedanBisnis—Medan
Industri herbal terus maju dan berkembang di Indonesia, terutama
sekali ketika industri ini dijalankan dengan menggunakan teknologi
maju, sehingga produk yang dihasilkannya benar-benar sesuai dengan
kaedah-kaedah yang baku, yakni produk yang hygenis, bersifat antitoksik, dan menyehatkan.
Jalan panjang menuju sasaran ini, antara lain telah ditempuh oleh
manajemen SidoMuncul dengan menggelar serangkaian seminar obat
herbal di berbagai kota besar di Indonesia, menampilkan pembicara
yang berasal dari kalangan akademisi dan dihadiri oleh ratusan orang
termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa.
Segaris-lurus dengan kegiatan tersebut, manajemen SidoMuncul juga
menawarkan kerja sama penelitian dan pengembangan industri herbal
kepada sejumlah perguruan tinggi terkemuka Indonesia, antara lain
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, Universitas Maranatha Bandung, dan Universitas
Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Guna menunjang operasional kerja sama penelitian itu, manajemen
SidoMuncul melengkapi pabriknya yang berada di Ungaran, Semarang,
Jawa Tengah itu dengan laboratorium tempat berbagai uji anti-toksit
dilakukan. Sejumlah teknisi handal bekerja di laboratorium ini. Tidak
heran jika pabrik SidoMuncul sering menjadi tujuan kunjungan berbagai
kalangan untuk menambah ilmu dan wawasan mereka mengenai
industri herbal. Bahkan mahasiswa dari Perancis pun pernah berkunjung
ke sini, untuk tujuan yang sama.
Terkait dengan proyeksi jangka panjang mengintegrasikan ilmu obat
herbal ke dalam kurikulum pendidikan di Fakultas Kedokteran, Irwan
Hidayat dalam kapasitas sebagai direktur SidoMuncul,
mengemukakan,kerja sama pihaknya dengan kalangan perguruan tinggi
dapat menjembatani hubungan antara dunia pendidikan dan dunia
industri,bahkan membuka jalan untuk bersinergi dalam penerapan ilmu
dan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat di sektor
kesehatan.
Dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang kini telah
berlangsung dengan berbagai konsekuensi yang mesti dihadapi,
terutama tantangan dan sekaligus peluang memberikan apresiasi
terhadap produk anak bangsa tentunya menjadi sebuah keniscayaan.
Apresiasi itu tentu saja mesti berbanding lurus dengan kualitas produk
yang jadi andalan, sebagaimana pernah ditegaskan salah seorang Irwan
Hidayat, produk berkualitas hanya bisa diproses dengan standar Good
Manufacturing Practice (GMP).z

medanbisnis/ist

Irwan Hidayat saat memberikan penjelasan kepada jajaran Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang berkunjung ke pabrik
SidoMuncul di Klepu, Ungaran, Semarang, beberapa waktu lalu.

Rabu, 5 April 2017

Utang Alternatif Investasi
bagi Masyarakat
 mulyadi hutahaean/ril

MedanBisnis— Medan
Utang dari segi
manfaatnya yaitu sarana
memberikan alternatif
investasi bagi masyarakat.
Kemudian, menyediakan
benchmark bagi
instrumen keuangan,
membantu Bank Indonesia (BI) bagi kegiatan
operasi moneter dan
mengurangi defisit APBN.
Hal itu diutarakan Kepala
Subdirektorat Perencanaan dan
Strategi Pembiayaan, Direktorat
Strategi dan Portofolio Pembiayaan (DSPP) DJPPR Kemenkeu RI Erwin Ginting pada
acara “Sosialisasi Pembiayaan
Utang Untuk Mendukung
Percepatan
Pembangunan
Nasional”.
Acara tersebut digelar kerjasama antara Fakultas Ekonomi
Universitas HKBP Nommensen
(FE UHN) dengan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Departemen
Keuangan (DJPPR Kemenkeu
RI) dan diikuti mahasiswa FE dan
dosen FE UHN di Gedung
Perpustakaan UHN, Selasa, (4/4).
Erwin Ginting menekankan
bahwa pemanfaatan utang yang
produktif akan meringankan
generasi mendatang. Untuk itu
potensi seperti sumber utang
harus efisien dan risikonya rendah
(cost of borrowing-nya rendah).
“Kemudian pemanfaatan utang
itu haruslah untuk kegiatan yang
sifatnya produktif. Utang itu bisa
untuk investasi (golden rule),
untuk investasi mendorong
produktitivitas lebih tinggi dari
risikonya dan investasi untuk
memenuhi keadilan antar
generasi karena akan mewariskan

medanbisnis/ist

ACARA SOSIALISASI

Kaprodi Adm Perpajakan FE UHN Bonifasius Tambunan SE MSi memandu acara sosialisasi Pembiayaan Utang untuk Mendukung Percepatan
Pembangunan Nasional dengan narasumber dari DJPPR Kemenkeu RI, Selasa (4/4).
aset bagi generasi mendatang,”
katanya.
Dia menjelaskan, saat ini pembiayaan utang yang dikelola
negara pada tahun 2017 mencapai
Rp 384 triliun. Untuk itu,
pembiayaan utang tersebut bisa
mempercepat proses pembangunan jika dikelola dengan transparan dan akuntabel. “Saat ini
pemerintah terus mendorong
pembangunan infrastruktur yang
bisa
dimanfaatkan
oleh
masyarakat,” tegas Erwin.
Sementara Direktur Pada
Strategi
dan
Portofolio
Pembiayaan (DSPP) DJPPR

Kemenkeu RI Scenaider Clasein
Hasudungan
Siahaan
mengatakan APBN yang
kredibel, efisien, efektif dan
berkseinambungan terus diupayakan oleh pemerintah untuk
membangun Indonesia yang
lebih baik.
“Tata kelola keuangan negara
kita, khususnya dalam hal mengelola pembiayaan utang ini
akan dilakukan dengan transparan, terukur. Sehingga sasaran
pembiayaan pembangunan itu
bisa tepat yang pada akhirnya bisa
mewujudkan masyarakat yang
adil dan sejahtera sebagaimana

amanat konstitusi kita, yaitu UUD
RI 1945,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas
HKBP Nommensen (FE UHN)
Drs Jusmer Sihotang MSi mengatakan segala upaya secara
ekonomi harus dilakukan oleh
negara untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan masyarakat yang adil dan
sejahtera. Sebab, itu sesuai
dengan amanat UUD NRI 1945.
Pada acara yang dipandu atau
moderator Kaprodi Administrasi
Perpajakan Bonifasius Tambunan
SE MSi itu, Dekan FE UHN

sangat mengapresiasi acara
sosialisasi ini agar pemahaman
mahasiswa mengenai keuangan
negara semakin berkembang.
Ditegaskan, saat ini semua lulusan
FE dipersiapkan untuk jadi
lulusan yang berwawasan tinggi,
apalagi dalam hal keuangan
negara.
“Dengan memahami keuangan
negara, diharapkan mahasiswa
bisa menjadi salah satu penopang
pembangunan kelak karena masa
depan bangsa ini sangat
tergantung kepada generasi
mudanya,” tegasnya.
z

Jasa Raharja Tebingtinggi Respon Cepat Korban Lakalantas
 chairul anwar
MedanBisnis—Medan
Kepala Perwakilan PT Jasa
Rahara Tebingtinggi memberi-

kan respon cepat terhadap pengendara dua sepeda motor yang
menjadi korban tewas kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum
Dolok Masihul-Tebingtinggi,

 selamat riady/ril

MEMBERI PENJELASAN

VII

DAERAH

Penanggung Ja
wab RRubrik
ubrik : Chairul An
war
Jaw
Anw

SAMPAIKAN
BELASUNGKAWA
Kepala Perwakilan
Jasa Raharja Tebingtinggi, Desmon
Tambunan didampingi personel polisi
menyampaikan rasa
bela sungkawa dan
santunan kepada
keluarga salah
seorang korban
kecelakaan, Senin (4/
4). medanbisnis/ist

Minggu (2/4) dinihari sekitra
pukul 00.30 WIB.
Keterangan yang diperoleh
MedanBisnis dari beberapa saksi
mata di lokasi kejadian menuturkan, sepeda motor Suzuki BK
5963 yang dikendarai Eko Prayoga (21) warga Dusun 2 Desa
Martebing Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdangberdagai kurang hati-hati pada
saat akan mendahului sepeda
motor yang berada di depannya.
Eko Prayoga yang mengambil
jalur jalan terlalu ke kanan,
menabrak sepeda motor Suzuki
BK 6730 yang dikendarai oleh
Susilo Sudarman (23) yang pada
saat itu berboncengan dengan
Eko Wardiman (21), keduanya
warga Dusun 1 Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdangberdagai.
Akibat kejadian tersebut, kedua sepeda motor mengalami
rusak berat. Korban Eko
Prayoga meninggal dunia di

tempat dan kedua korban
lainnya meninggal dunia dalam
perjalanan saat hendak dibawa
ke
RSU
Sri
Pamela
Tebingtinggi.
Kepala Perwakilan Jasa Raharja Tebingtinggi, Desmon
Tambunan yang melakukan survei Tempat Kejadian Perkara
(TKP) bersama pihak kepolisian
dan mendatangi rumah korban
untuk menyampaikan rasa bela
sungkawa sekaligus memastikan
ahli waris korban meninggal
dunia.
Santunan kepada seluruh korban meninggal dunia telah diserahkan, Senin (4/4), melalui
transfer ke rekening Bank BRI
ahli waris tanpa dikenakan biaya
apapun. "Penyerahan santunan
secara transfer rekening dilakukan untuk menghindari calo
pengurusan santunan," kata
Kepala Cabang PT Jasa Raharja
Sumut Harwan Muldidarmawan.
Dikatakannya, PT Jasa Rahar-

ja (Persero) sebagai pelaksana
UU No 33 dan 34 Tahun 1964
yang memberikan perlindungan
dasar terhadap korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan mempunyai komitmen memberikan
pelayanan terbaiknya kepada
masyarakat
berlandaskan
PRIME (Proaktif, Ramah, Ikhlas, Mudah, Empati) yang
menjadi rohnya Jasa Raharja
yang telah membuktikan hal
tersebut.
"Dana santunan meninggal
dunia dapat dibayarkan kurang
dari 24 jam dari terjadinya kecelakaan," ujar Harwan Muldidarmawan.
Diharapkan santunan ini dapat
sedikit meringankan beban
keluarga korban. "Kejadian ini
sekiranya dapat menjadi imbauan agar masyarakat lebih
berhati-hati dalam berkendara,
sehingga kejadian naas seperti
ini tidak lagi terjadi," ujarnya.z

Tanamkan Safety Riding Sejak Dini

Honda Sambangi Taman Kanak-Kanak
 benny pasaribu
MedanBisnis—Medan
Sebagai upaya memberikan edukasi dan
keselamatan berkendara (safety riding)
dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas
secara dini kepada anak-anak, Indako
Trading Coy selaku main dealer Honda di
wilayah Sumut kembali menggelar
sosialisasi safety riding dengan menyambangi Taman Kanak-kanak(TK)
Perwari Trisula yang beralamat di Jalan
Abdullah Lubis Nomor 38 Kelurahan
Merdeka Kecamatan Medan Baru, Sabtu
(1/4).
Kehadiran tim safety riding Honda
disambut wajah ceria anak-anak yang
tampaknya sudah tidak sabar bermain
sambil belajar bersama Honda. Sepanjang
acara berlangsung, anak-anak juga terlihat bersemangat saat para isntruktur
Honda yang ramah memberikan pemahaman tentang etika saat berada di jalan
raya.
Salah satunya saat anak-anak hendak
menyebrang tentunya harus melihat
situasi benar-benar aman dengan cara
melihat ke sebelah kiri dan kanan, dan jika
kendaraan sudah benar-benar sepi maka
itulah saat yang tepat untuk menyeberang.
Dalam proses belajar sambil bermain ini
anak-anak juga diberi kebebasan dalam
menuangkan imajinasi dan kreatifitas
mereka dalam hal mewarnai sebuah
gambar yang berkaitan dengan safety
riding. Selain itu juga anak-anak diberikan beragam kuis tentang safety riding

yang dibarengi dengan hadiah menarik
sehingga mereka menjadi lebih antusias.
Kepala Sub Dept Safety Riding Main
Dealer Sepeda Motor Honda PT Indako
Trading Coy Ismed Risya mengungkapkan bahwa edukasi dan pengenalan
kepada anak usia dini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan sebagai satu
pembelajaran yang diharapkan dapat
menjadi bekal pengetahuan bagi mereka
untuk saat ini dan untuk kedepannya.
Sebelumnya tim safety riding Honda telah
mengunjung TK Aisiyah Bustanul Athfal
Serbelawan dan akan berlanjut ke sejumlah TK lainnya.
"Untuk anak usia dini, edukasi yang
kami berikan lebih kepada pengenalan
rambu-rambu lalu lintas dan memberikan
pemahaman bagaimana menjaga keselamatan saat mereka sedang berada di jalan.
Melalui beragam permainan menarik,
kami berupaya masuk ke dunia anak-anak
sehingga apa yang kami ingin sampaikan
dapat mereka terima dengan baik," ujar
Ismed Risya.
Wulandari selaku Pimpinan TK Perwari
Trisula mengungkapkan bahwa pihaknya
sangat menyambut baik niat baik Honda
yang telah mengadakan kegiatan edukasi
safety riding bagi anak-anak didiknya.
"Kami mengucapkan terima kasih
karena tim Honda sudah mau membekali
anak-anak ini dengan pengetahuan safety
riding, tentunya ini sangat bermanfaat
bagi mereka untuk dapat menjaga keselamatannya," ujarnya
Sementara itu, Direktur Indako Trading Coy Leo Wijaya mengungkapkan

bahwa anak-anak adalah generasi masa
depan yang harus dijaga keselamatannya,
karenanya pihaknya akan terus menggalakkan kampanye keselamatan berkendara pada anak-anak usia dini.
"Sebagai pelopor safety riding, Honda
selalu berupaya mengkampanyekan safety
riding kepada semua kalangan, baik itu
TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga

SOSIALISASI SAFETY RIDING

mengunjungi berbagai perusahaan demi
terciptanya keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran di jalan raya.
Secara Nasional, Honda juga telah membuat Trobosan terbaru dengan meluncurkan tagline #Cari_Aman yang bertujuan untuk memperkuat kampanye keselamatan berkendara," ujar Leo Wijaya. z

medanbisnis/ist

Tanamkan safety riding sejak dini, Indako Trading Coy kembali menggelar sosialisasi
safety riding dengan menyambangi Taman Kanak-kanak (TK) Perwari Trisula Medan,
Sabtu (1/4).
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Daihatsu ASTEC Open Kembali Digelar
rizanul

MedanBisnis – Medan

antara foto/risky andrianto/spt/17

UJI COBA TIMNAS

PERSIJA-Pelatih Persija Jakarta Stefano Cugurra Teco (kanan) bersama tim manajemen menjawab pertanyaan wartawan di Bekasi, Jawa Barat,
Selasa (4/4). Jumpa pers tersebut terkait persiapan pertandingan laga uji coba Timnas Indonesia U-22 vs Persija Jakarta yang akan dilaksanakan
di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi pada Rabu (5/4).

Setelah sukses menyelenggarakan Daihatsu ASTEC Open
tahun lalu, kini Daihatsu kembali bekerjasama dengan Alan &
Susi Technology (ASTEC) menyelenggarakan turnamen bulutangkis “Daihatsu ASTEC Open
2017”.
Turnamen bulutangkis yang
telah terdaftar dalam agenda
Persatuan Bulu Tangkis Seluruh
Indonesia (PBSI) ini akan berlangsung dari 4 April hingga 24
September 2017, di tujuh kota
besar di Indonesia, yaitu Pekanbaru (4-8 April), Bandar Lampung (24-28 April), Balikpapan
(16-20 Mei), Makassar (12-15
Juli), Malang (25-29 Juli), Semarang (16-19 Agustus), dan
Jakarta (18-24 September).
Pekanbaru merupakan kota
pertama dalam rangkaian turnamen tahun ini, yang diselenggarakan di GOR Remaja,
Pekanbaru, dan dihadiri oleh
Kepala Wilayah Daihatsu Area
Sumatera Tunjung Pramusinto.
Kejuaraan Daihatsu ASTEC
Opean 2017 dibagi menjadi
beberapa kategori berdasarkan
umur, yaitu U-13, U-15, U-17, U19, Dewasa dan Veteran. Selain
menggelar pertandingan, turnamen ini juga mengadakan
Coaching Clinic yang langsung

MedanBisnis – Medan

Luis Milla Evaluasi
Kemampuan Pemain
MedanBisnis – Bekasi
Pelatih tim nasional Indonesia U-22 Luis Milla
memiliki misi tersendiri dalam laga ujicoba
menghadapi Persija Jakarta, Rabu (5/4) malam. Timnas
U-22 dinanti laga melawan Persija di Stadion Patriot
Chandrabaga, Bekasi.
Ini menjadi ujicoba kedua
skuat Milla setelah sebelumnya
kalah 1-3 dari Myanmar pada 21
Maret silam. "Pertandingan ini
adalah bagian dari proses untuk
mengevaluasi dan menganalisa
peningkatan kemampuan para
pemain," kata Milla, via juru
terjemah, dalam konferensi pers
di Hotel Horison, Bekasi.
"Lawan Myanmar ada kekurangan dan ingin diperbaiki saat
melawan Persija. Saya akan bandingkan progress pemain ketika

lawan Myanmar dan Persija,"
sambungnya.
Di laga ini timnas U-22 juga
akan diperkuat dua pemain Persija, yakni Ryuji Utomo dan
Muhammad Hargianto. Keduanya punya kesempatan untuk
tampil di laga kali ini. "Semua
pemain punya kans untuk main,
termasuk Ryuji dan Hargianto.
Tapi keduanya belum tentu saya
mainkan sebagai starter," tegas
pelatih asal Spanyol itu.
Fokus ke Tim

kata Milla.
Skuat timnas U-22 besutan
Milla akan menjalani laga uji
coba melawan Persija Jakarta.
Laga itu menjadi pertandingan
kedua timnas U-22 dalam persiapan sebelum tampil di Sea
Games 2017.
Milla pun tak mempermasalahkan timnya menjalani uji
tanding melawan klub. Baginya,
Persija tetap tim yang punya
kualitas. "Tidak masalah lawan
timnas atau klub, yang penting
menciptakan tim yang bagus.
Lawan Persija, akan menjadikan
motivasi untuk perkembangan
Timnas dan tantangan kepada
pemain supaya terbiasa bertanding di depan puluhan ribu suporter," tegas pelatih asal Spanyol itu. dc

Timnas Indonesia U-22 sejauh
ini masih belum terdaftar di
ajang Islamic Solidarity Games
(ISG). Bagi pelatih tim 'Merah
Putih', Luis Milla, itu urusan
federasi. Timnas U-22 tak akan
ambil bagian dalam ajang ISC di
Baku, Azerbaijan. Dugaan
absennya Indonesia disebutsebut akibat keterlambatan PSSI
dalam mendaftarkan skuat
'Garuda Muda'.
Namun, sejauh ini belum ada
pernyataan yang resmi dari PSSI
terkait terancam batalnya Indonesia berpartisipasi di ISG. Milla,
selaku pelatih menyerahkan
semua urusan ISG kepada PSSI.
"Saya sudah tahu tentang ISG,
cuma itu masalah federasi. Saya
hanya fokus dengan pemain dan
yang penting tim tetap latihan."

Honda Bangga Merah Putih Berkibar di Malaysia
benny pasaribu/ril

MedanBisnis – Medan
Para pebalap Honda yang
tergabung dalam Astra Honda
Racing Team (AHRC) sukses
jawara dan bahkan mendominasi
di ajang balap Asia Road Racing
Championship (ARRC) 2017 di
Sirkuit Internasional Johor, Malaysia, Sabtu-Minggu, 1-2 April
2017.
Prestasi para pebalap Honda
itu pun diapresiasi President Director PT Astra Honda Motor
(AHM) Toshiyuki Inuma yang
turut menyaksikan langsung
balap ARRC 2017 itu. Toshiyuki
Inuma pun menyampaikan kebanggaannya karena bendera
kebangsaan Indonesia Merah
Putih berkibar sekaligus lagu
kabangsaan Indonesia Raya berkumandang di Malaysia.
"Saya sangat bangga dan senang atas hasil balapan ARRC
yang sangat luar biasa di minggu
ini. Semua pencapaian ini dapat
tercapai karena usaha keras dari
tim Astra Honda Racing Team
dan para pendukungnya," ujar
Toshiyuki Inuma dalam siaran
pers PT AHM yang diterima
MedanBisnis, Selasa (4/4).
"Saya sangat mengapresiasi
hal ini. Tetapi kita tidak dapat
berhenti di sini. Masih ada
balapan-balapan lainnya di
musim ini, terutama balapan di
Chang Circuit, Thailand yang
akan berlangsung 2 minggu lagi.
Sekali lagi saya berterima kasih
banyak kepada seluruh kerja
keras tim," ujarnya lagi.
GM Marketing Planning and
Analysis Division AHM Agustinus Indraputra menambahkan
berkumandangnya lagu Indonesia Raya dua kali pada seri perdana AP250 merupakan prestasi
yang sangat membanggakan,
mengingat tahun ini merupakan
debut .pebalap AHRT di kelas
AP250.
Dikatakan performa Honda
CBR250RR produksi anak bang-

sa terbukti di debut pertamanya
di lintasan balap internasional.
Kemenangan podium ketiga di
kelas Supersport 600cc ARRC
2017 semakin melengkapi kegembiraan dan kebanggaan
kami sebagai bangsa Indonesia.
"Saya berharap prestasi membanggakan ini dapat terus dipertahankan pada seri-seri berikutnya. Dengan semangat Satu Hati,
kami akan terus mendukung
para pebalap ini mencetak prestasi terbaik untuk Indonesia di
dunia balap Internasional," ujar
Agustinus Indraputra.
Sebelumnya pebalap muda
AHRT, Gerry Salim, berhasil
mengumandangkan lagu Indonesia Raya sebanyak dua kali
seiring keberhasilannya menyapu bersih posisi podium tertinggi pada dua race kelas Asia Production 250 (AP250) seri perdana
Asia Road Racing Championship
(ARRC) 2017 di Johor International
Circuit, Malaysia (1-2/4). Prestasi

gemilang juga dicetak Irfan Ardi-

ansyah di kelas Supersport 600cc
dengan berhasil meraih podium
ketiga.

DAIHATSU ASTEC OPEN

aktif menginformasikan pertandingan pada ranah media sosial,
antara
lain
website
www.daihatsu.co.id, facebook
“Daihatsu Indonesia”, twitter
@daihatsuind, instagram DaihatsuInd dan youtube Daihatsu.
“Kami mengucapkan selamat
kepada seluruh atlit bulutangkis
yang mengikuti kejuaraan Daihatsu ASTEC Open 2017 ini.
Semoga kejuaraan ini dapat
berkontribusi pada kejayaan
bulutangkis Indonesia di ajang
kompetisi dunia nantinya.” ujar
Amelia Tjandra, Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor.
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PEKANBARU merupakan kota pertama dalam rangkaian Kejuaraan
Daihatsu ASTEC Opean 2017, yang diselenggarakan di GOR Remaja,
Pekanbaru. Kepala Wilayah Daihatsu Area Sumatera Tunjung
Pramusinto diabadikan bersama Susi Susanti sesaat peluncuran
turnamen.

PSMS Dikalahkan PS AD
prawira

Timnas U-22 Vs Persija

melibatkan Alan dan Susy sebagai pembicara.
“Melalui Kejuaraan Daihatsu
ASTEC Open 2017 ini, kami
ingin membantu PBSI dalam
menjaring dan membina bibit
unggul bulutangkis dari berbagai kota, menjadi pemain
andalan Indonesia dan menjadi
juara dunia nantinya,” ujar Alan
Budikusuma dan Susy Susanti,
pasangan legendaris dan peraih
medali perdana Emas Olimpiade di Barcelona 1992, dala
siaran persnya yang diterima
wartawan Selasa (4/4).
Pada kejuaraan ini, Daihatsu

PSMS Medan kembali menelan kekalahan. Setelah Sabtu (1/4) kemarin kalah dari PS
TNI, kini mereka harus menerima kekalahan atas PS Angkatan Darat dalam laga uji
coba yang berlangsung di Stadion Mini Kebun Bunga, Selasa (4/4). Gol semata wayang
PS AD dicetak oleh Rizal menit ke-47.
Semenjak peluit ditiupkan,
kedua tim langsung tampil ngotot. PSMS yang menurunkan
pemain pelapis keduanya mencoba mendominasi jalannya permainan. Dengan memanfaatkan
permainan bola-bola pendek,
tim Ayam Kinantan berusaha

menusuk pertahanan PS AD.
Namun PS AD yang tak mau
diserang, memberikan perlawanan dengan menciptakan peluang-pelauang. Justru mereka
merepotkan barisan pertahanan
yang dikomandoi Rizky dkk.
Menit 40 PSMS mendapat
peluang dari kaki Willyando.
Setelah menerima umpan dasi
sisi kanan, Willyando menyambut bola dengan menempong.
Namun sepakannya masih bisa
ditahan penjaga gawang PS AD.
Disisa waktu yang ada kedua tim,
tak mampu menciptakan gol.
Hingga babak pertama berakhir
skor masih imbang 0-0.
Usai turun minum, PS AD
langsung bermain dengan tempo cepat. Alhasil baru berjalan
dua menit PSMS kebobolan

lebih dulu setelah striker PS AD,
Rizal mencetak gol. Berawal
dari tendangan bebas, Rizal
yang berada di depan gawang
berduel di udara. Sundulan
kerasnya pun tak mampu
dibendung penjaga gawang,
skor berubah menjadi 0-1.
Usai pertandingan pelatih
PSMS Mahruzar Nasution sengaja menurun pemain pelapis
saat bersua kontra PS AD. Ia
ingin melihat kemampuan anak
asuhnya tersebut demi memilih
pemain yang pantas dipertahankan. "Hari ini memang sengaja
khusus mereka yang diturunkan.
Tujuan agar mereka tidak jauh
ketinggalan dari pemain yang
sebelumnya lebih sering dimainkan. Jadi bukan soal menang
atau kalahnya," ucapnya.

50 Pemain Lolos Seleksi Binaan Dispora Medan
bambang r

MedanBisnis – Medan
Sebanyak 50 pemain terpilih
dalam pembentukan tim usia 14
tahun (SMP) dan usia 16 tahun
(SMA) binaan Dinas Pemuda
dan Olahraha (Dispora) Kota
Medan. Mereka merupakan
hasil seleksi yang digelar di
Stadion Teladan Medan, 18-19
Januari 2017 lalu.
Para pemain yang lolos tersebut dibagi untuk kategori U14 (SMP) dan U-16 (SMA).
Rinciannya 25 pemain U-14 dan
25 pemain U-16. "Pemain yang
lolos tersebut akan dibina dalam
program Pusat Pendidikan dan
Latihan Pelajar Daerah (PPLD)
Kota Medan. Tahun ini kita
akan memasukkan sepak bola
sebagai cabang unggulan," ujar
Kabid Peningkatan Prestasi

Olahraga Dispora Medan Azam
Nasution di Medan, Senin (3/4).
Azam menjelaskan, Dispora
Medan berharap dengan memasukkan sepak bola ke PPLPD,
Kota Medan tidak pernah absen
di even daerah maupun nasional. "Melalui program ini, kita
ingin mengembalikan Medan
sebagai kiblat sepak bola kelompok usia," sebut Azam didampingi Amrustian dan Marzuki
Harahap.
Selain itu, melalui program
ini, Dispora Medan ingin mengajarkan profesionalisme kepada pemain usia dini. Hal itu
sesuai dengan Undang-undang
(UU) Nomor 3 Tahun 2005,
tentang Keolahragaan Nasional.
"Itulah sebabnya kita melakukan seleksi pada hari sekolah,
agar para pelajar bisa membagi
waktu antara belajar, latihan

dan bermain," paparnya.
Bagi pemain yang lolos akan
melakukan latihan pertama di
Stadion Teladan, Minggu (9/4)
pukul 07.00 WIB pagi. Latihan
tersebut akan ditangani tim
pelatih yang terdiri dari Amrustian, Marzuki Harahap, Irwanto
dan Deni Wahyudi. "Pemain
yang lolos dihimbau datang ke
Stadion Teladan pada Minggu
(9/4) pagi, dengan membawa
persyaratan," himbaunya.
Adapun syarat yang harus
dibawa, biodata asli, foto copi
ijazah, foto copi Kartu Keluarga
(KK), foto copi akte kelahiran,
pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2
lembar, pasfoto ukuran 3x4
sebanyak 2 lembar dan perlengakapan latihan. "Pemain
harus datang tepat waktu dan
membawa syarat yang dibutuhkan," pungkasnya.

532 Pelajar Ikuti Kejuaraan Tenis Meja
ali yustono

MedanBisnis – Tebingtinggi

PEBALAP HONDA JUARA
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PEBALAP muda Honda yang tergabung dalam AHRT Gerry Salim
(tengah) menyapu bersih posisi podium tertinggi pada dua race kelas
Asia Production 250 (AP250) seri perdana Asia Road Racing Championship (ARRC) 2017 di Sirkuit Internasional Johor, Malaysia, 1-2 April.

Sebanyak 532 pelajar setingkat
SD, SMP dan SMA se Kota Tebingtinggi mengikuti Kejuaraan
Tenis Meja Terbuka Piala Kajari
Tebingtinggi, di Gedung Olahraga Marahalim Jalan Thamrin,
Kota Tebingtinggi, 3-6 April
2017.
Pj Walikota Tebingtinggi H
Zulkarnain berharap nantinya
atlet Tebingtinggi yang berhasil
masuk ke dalam seleksi Provinsi
di Porprovsu pada cabang olahraga tenis meja akan ditanggung

dan diberikan asuransi. “Cabang
olahraga tenis meja merupakan
salah satu olahraga favorit di
Kota Tebingtinggi, selain bisa
dimainkan ditingkatkan semua
umur dan juga relatif murah.
Olahraga tenis meja mudah
dimainkan dimana tempat dan
tidak membutuhkan ruangan
yang besar”, terang Zulkarnain.
Dengan dibukanya kejuaraan
ini diharapkan kemajuan olahraga tenis meja di Tebingtinggi
akan mampu melahirkan prestasi yang terbaik bagi atlit tenis
meja di Tebingtinggi, karena
dengan prestasi itu nantinya

kedepan akan mampu merubah
keadaan atlit itu sendiri, baik
untuk moril maupun material.
“Kepada atlit yang ikut bertanding saya berharap supaya
tetap menjunjung tinggi nilainilai sportivitas”, pesan Pj Walikota saat membuka kegiatan
tersebut, Senin (3/4).
Kajari Tebingtinggi Fajar Rudi Manurung mengatakan, Kota
Tebingtinggi di bidang olahraga
banyak melahirkan atlit-atlit
yang sudah berprestasi baik
tingkat nasional seperti dalam
ajang PON.
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JADWAL DAN SIARAN LANGSUNG
LIGA-LIGA EROPA
INGGRIS
Kamis, 6 April 2017
Arsenal
Hull City
Southampton
Swansea
Chelsea
Liverpool

vs
vs
vs
vs
vs
vs

West Ham
Middlesbrough
Crystal Palace
Tottenham
Man. City
Bournemouth

SPANYOL
Kamis, 6 April 2017
Barcelona
Alaves
Deportivo
Gijon
Leganes

vs
vs
vs
vs
vs

Sevilla
Osasuna
Granada
Malaga
Real Madrid

Jumat, 7 April 2017
Eibar
vs
Valencia
vs

Las Palmas
Celta Vigo

JERMAN
Mainz
M. Gladbach
Darmstadt
Augsburg
Wolfsburg

Leipzig
Berlin
Leverkusen
Ingolstadt
Freiburg

vs
vs
vs
vs
vs

Siaran Langsung
Kamis, 6 April 2017
Chelsea
vs
Man. City
(Pukul 02:00 WIB, BeIN Sports 1)
Liverpool
vs
Bournemouth
(Pukul 02:00 WIB, BeIN Sports 3)
Barcelona
vs
Sevilla
(Pukul 00:25 WIB, BeIN Sports 2)
Leganes
vs
Real Madrid
(Pukul 02:25 WIB, BeIN Sports 2)
Mainz
vs
Leipzig
(Pukul 01:00 WIB, Fox Sports 1)
M. Gladbach
vs
Hertha Berlin
(Pukul 01:00 WIB, Fox Sports 3)

Inter Ditumbangkan
Sampdoria di Meazza
MedanBisnis – Milan
Inter Milan mendapat ganjalan dalam misinya finis
tiga besar. Menjamu Sampdoria, Nerazzurri kalah
dengan skor 1-2.
Pada pertandingain yang dihelat di Giueseppe
Meazza, Selasa (4/4) dinihari WIB, Inter unggul duluan
di babak pertama lewat Danilo D'Ambrosio. Tapi di
babak kedua, Sampdoria berbalik unggul lewat
Patrick Shick dan penalti Fabio Quagliarella.
Inter padahal tampil dominan dengan membuat 18
attempts, lima di antaranya mengarah ke gawang.
Sementara Sampdoria membuat 11 attempts dengan
tiga mengarah sasaran.
Kekalahan ini membuat Inter tertahan di posisi
keenam dengan 55 poin dari 30 pertandingan, selisih
sembilan angka dari Napoli di posisi ketiga. Sampdoria di urutan kesembilan dengan 44 poin.
Inter langsung menggebrak sejak awal laga dan
mendapat peluang pertamanya di menit ke-9.
Berawal dari sepakan Ever Banega yang ditepis
Emiliano Viviano, bola muntah disambar Candreva
tapi sepakannya masih melebar di tiang jauh.
Sampdoria yang lebih banyak ditekan mendapat
peluang pertamanya di menit ke-25 ketika Fabio
Quagliarella menembak dari kotak penalti tapi bola
bisa ditepis Samir Handanovic dan kemudian
membentur tiang. Dodo hampir saja membuat
gawangnya sendiri kebobolan dari sebuah serangan
balik tuan rumah. Untung saja Viviano dengan sigap
menepisnya.
Inter akhirnya mampu unggul pada menit ke-33
setelah D'Ambrosio menjebol jala Viviano. Berawal
dari crossing Banega di sisi kanan, bola disepak
D'Ambrosio di depan gawang dan sempat membentur bek Sampdoria sebelum mengecoh kiper.
Gol tersebut melecut semangat tuan rumah
mencari gol lagi namun Sampdoria sempat membahayakan gawang Inter ketika tembakan Bruno
Fernandes membentur tiang. Bola rebound yang
disambar Patrick Schick melayang jauh. Skor 1-0
bertahan hingga turun minum.
Masuk di babak kedua, Sampdoria mengejutkan
Inter ketika mampu menyamakan skor di menit ke50. Diawali crossing Bruno Fernandes ke kotak
penalti, bola disundul Matias Silvestre ke tiang jauh
dan di sana ada Schick yang mampu menyontek dari
jarak dekat.
Pada akhirnya gol tersebut disahkan jadi milik
Silvestre karena Schick tak berandil apapun sehingga
bola memasuki gawang. Namun, gol itu kembali
disahkan jadi milik Schick
Inter makin bernafsu menyerang dan masih tersu
mencari gol lagi. Ada peluang lewat Ivan Perisic tapi
bola sundulannya ditepis Viviano tempat di garis
gawang.
Sementara Sampdoria hanya sesekali mengancam
lewat serangan balik. Pada menit ke-85 bencana
untuk Inter datang ketika Marcelo Brozovic melakukan handball untuk mengadang free kick Ricky
Alvarez.
Quagliarella yang maju sebagai eksekutor sukses
menaklukkan Handanovic. Sepakannya tak bisa
diadang Handanovic yang sudah tempat menebak
arah bola. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan
usai. z dc

BEREBUT BOLA

 ap photo/antonio calanni

PEMAIN Inter Milan Danilo D'Ambrosio (kanan),
berebut bola dengan pemain Sampdoria Pedro
zPereira, pada pertandingan Liga Serie A, di
Stadion San Siro, Milan, Italia, Selasa (4/4).

Chelsea Vs City

Adu Tajam Costa-Aguero
MedanBisnis – London

Laga Chelsea melawan Manchester City mempertemukan
dua striker kelas satu, Diego Costa dan Sergio Aguero.
Pertandingan itu akan menjadi adu tajam keduanya.
Pertandingan antara The Blues melawan The Citizens akan
Sementara itu, Costa membantu
berlangsung di Stamford Bridge,
Chelsea memetik kemenangan
Kamis (6/4) dini hari WIB. Untuk
dengan skor 3-1, dengan satu gol
langsung bangkit usai kekalahan
yang dia bukukan.
dari Crystal Palace di akhir pekan
Melihat dari panas dan tinglalu, Chelsea jelas akan bersandar
ginya tensi di pertemuan pertama
pada ketajaman Costa. Dia sudah
mereka musim ini, dipastikan
mencetak sebanyak 17 gol dalam
bahwa tensi tersebut akan kembali
27 pertandingan yang dilakoni.
terbawa ke pertemuan kedua
Situs resmi Liga Inggris melanmereka di Stamford Bridge.
sir data bahwa rata-rata gol Costa
Pep Guardiola tentu tak ingin
musim ini ada di angka 0,63 gol
kembali melakukan kesalahan
setiap pertandingan. Rincian golseperti di leg pertama ketika timya
gol Costa itu sebanyak 11 gol dari
kaki kanan, lima dari kaki kiri, dan asyik menyerang dan begitu
mudah kebobolan lewat serangan
cuma satu dengan sundulan
balik. Ia tampaknya perlu memakepala.
sang satu atau dua gelandang yang
Costa sudah sekitar 220 menit
bisa berfungsi sebagai penyaring
mengalami puasa gol di Liga
serangan seperti Fernando,
Inggris, terakhir kali dia membobol gawang lawan terjadi di laga Fernandinho, ataupun Yaya Toure.
Sementara Chelsea pasca
melawan West Ham United kala
keruntuhan Stamford Bridge dari
membantu Chelsea memetik
tangan Palace tampak akan sedikit
kemenangan dengan skor akhir 2mulai was-was dengan performa
1.
mereka. Kedua tim punya potensi
Sementara di kubu City, Aguero
sama-sama mencetak gol. City
masih menjadi sandaran utama
buruk di laga tandang melawan
untuk mencetak gol. Dia sudah 14
tim-tim besar di berbagai komkali membobol gawang lawan
petisi, dan ini bisa menyulitkan
dalam 23 kali bertanding di Liga
peluang mereka untuk membalas
Inggris. Soal rata-rata gol, Aguero
dendam atas Chelsea di laga ini.
tak kalah jauh dari Costa. Dia
Secara mengejutkan, strategi
mencetak 0,61 gol di setiap
permainan menyerang dan
pertandingan. Dari 14 gol itu, 11 di
dominanasi ball possesion City ala
antaranya dibukukan dengan kaki
Guardiola timbang di kandang
kanan, dua dengan kaki kiri, dan
sendiri oleh permainan sabar dan
satu dengan sundulan kepala.
serangan balik cepat dari Chelsea
Dalam lima pertandingan
ala manajer Italia, Antonio Conte.
terakhir City, Aguero mampu
Pertemuan pertama itu juga
tampil produktif dengan sumbaberlangsung panas, dengan dua
ngan sebanyak tiga gol. Pada
pemain City harus diusir dengan
pertemuan pertama antara
kartu merah setelah Fernandinho
Chelsea melawan City, Aguero tak
bisa pamer ketajaman. Dia bahkan mencekik Fabregas, dan Aguero
juga membuat ulah.
mendapatkan kartu merah di
Chelsea secara mengejutkan
penghujung pertandingan yang
menderita kekalahan kandang
berlangsung di Etihad Stadium.

pertama musim ini ketika Crystal
Palace sukses meruntuhkan
Stamford Bridge dengan skor 2-1
di laga sebelumnya. Padahal The
Blues unggul cepat melalu Cesc
Fabregas, namun tim tamu
langsung merespons dengan dua
gol cepat lainnya dari Wilfred
Zaha dan Christian Benteke. Kini
chelsea masih unggul 7 poin dari
Spurs, tapi ingat bahwa mereka
masih memiliki jadwal berat
melawan City dan United. Maka
laga besar melawan City ini bisa
menjadi salah satu penentu
langkah The Blues untuk memastikan gelar musim ini.
Sementara City gagal menaklukkan Arsenal meski dua kali
unggul dan harus berakhir dengan
skor 2-2. Hasil yang semakin sulit

bagi mereka untuk mengejar
Chelsea dan bahkan harus melorot
ke urutan keempat dan digeser

Liverpool. z dc

PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN:
Chelsea (4-2-3-1):
Courtois; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Kenedy; Fabregas, Mikel; Oscar, LoftusCheek, Pato; Costa
Manchester City (4-2-3-1): Hart; Zabaleta, Mangala, Otamendi; Fernando,
Fernandinho; Navas, Bruyne, Silva; Aguero
Head to Head :
* 03/12/16 Manchester City
* 16/04/16 Chelsea
* 21/02/16 Chelsea
* 16/08/15 Manchester City
* 01/02/15 Chelsea

1–3
0–3
5–1
3–0
1–1

Chelsea
Manchester City
Manchester City
Chelsea
Manchester City

Barcelona vs Sevilla

Demi Persaingan Juara
MedanBisnis – Barcelona
Sebuah laga panas akan digelar
pada tengah pekan ini. Dua tim
kandidat juara La Liga, Barcelona
dan Sevilla akan saling beradu
taktik di Jornada ke-30 yang
diselenggarakan di Camp Nou pada
hari Kamis (6/4) dini hari nanti.
Barcelona sendiri masih menjadi
salah satu kandidat kuat juara musim
ini. Hingga Jornada ke 29 kemarin,
mereka masih berada di peringkat
kedua klasemen La Liga, tertinggal 2
poin dari sang pemuncak klasemen
Real Madrid yang mengoleksi 68 poin.
Demi menjaga harapan juara mereka,
kubu El Blaugrana bertekad meraih
poin penuh pada pertandingan
Jornada ke 30 ini.
Meraih kemenangan di tengah
pekan nanti akan menjadi tugas
yang berat bagi El Barca. Pasalnya

mereka harus menghadapi salah
satu tim kandidat juara La Liga,
Sevilla. Tim yang bermarkas di
Andalusia ini tampil spektakuler di
bawah asuhan Jorge Sampaoli
musim ini sehingga mereka diyakini
bisa menghambat langkah
Barcelona pada tengah pekan
nanti.
Sevilla sendiri sejatinya punya
rekor yang buruk saat jumpa
Barcelona, di mana mereka selalu
kalah dalam lima pertandingan
terakhir mereka melawan sang
juara bertahan La Liga tersebut.
Namun dalam lima pertandingan
tersebut, Sevilla kerap merepotkan
Barcelona, di mana tim asal Catalan
tersebut harus bekerja sangat keras
untuk menaklukan Sevilla, sehingga
laga tengah pekan nanti diprediksi
akan bemnjadi laga yang sulit bagi

kedua tim.
Namun satu hal yang bisa
dimanfaatkan oleh Barcelona jelang
laga ini adalah rentetan hasil buruk
yang menimpa Sevilla. Anak asuh
Jorge Sampaoli itu tercatat belum
meraih kemenangan di lima pertandingan terakhir mereka di semua
kompetisi. Untuk itu Barcelona harus
bisa memaksimalkan kondisi ini demi
menjaga peluang juara mereka di
akhir musim.
Jelang laga ini pelatih Luis
Enrique dikabarkan tidak bisa
memainkan beberapa pemain
andalannya. Nama-nama seperti
Aleix Vidal, Arda Turan dan Rafinha
harus absen pada laga ini karena
mengalami cedera. Namun kabar
baiknya Lionel Messi sudah bisa
dimainkan pada laga ini setelah
sebelumnya mendapat hukuman
suspensi. z dc

Hadapi Bournemouth, Liverpool Bertekad Jaga Posisi
MedanBisnis – Liverpool
Raksasa EPL, Liverpool bertekad menjaga posisi mereka di
klasemen sementara EPL. Untuk
itu mereka akan mengincar poin
penuh saat menjamu Bournemouth
di Anfield pada hari Kamis (6/4)
dini hari nanti.
Pada akhir pekan kemarin
Liverpool berhasil memperbaiki
posisi mereka di klasemen
sementara EPL. Tiga poin yang
mereka dapat dari Derby Merseyside ditambah hasil imbang yang
diraih Manchester City membuat
mereka naik ke peringkat ketiga
klasemen sementara EPL. Saat ini
mereka masih tertinggal 3 poin dari
Tottenham Hotspur dan juga hanya
unggul 1 poin dari Manchester City,
oleh karenanya mereka bertekad
meraih kemenangan agar bisa terus
mempertahankan posisi mereka di
klasemen EPL.
Lawan yang akan mereka hadapi
di tengah pekan nanti adalah
Bournemouth. Tim yang baru
promosi ke EPL dua tahun lalu ini
saat ini menempati peringkat ke 11
klasemen EPL dengan raihan 34
poin.
Liverpool sendiri seharusnya
percaya diri dalam menghadapi
laga ini. Mereka tercatat memenangkan 5 dari 6 pertemuan

terakhir mereka melawan The
Cherries. Satu-satunya kekalahan
mereka atas Bournemouth terjadi
pada awal musim lalu, saat anak
asuh Eddie Howe itu melakukan
comeback spektakuler di Vitality
Stadium pada bulan Desember
kemarin. Untuk itu ada aroma
balas dendam yang cukup terasa di
kubu Liverpool jelang laga ini.
Jelang pertandingan ini, pelatih
Liverpool Jurgen Klopp tengah
dipusingkan dengan banyaknya
pemain mereka yang cedera.
Nama-nama seperti Danny ings,
Ovie Ejaria, Adam Lallana, Jordan
Henderson dipastikan absen pada
laga ini karena cedera. Kondisi ini
diperparah dengan cedera yang
menimpa Daniel Sturridge dan
Sadio Mane, di mana kedua
bintang itu diragukan bisa bermain
melawan Bournemouth pada
tengah pekan nanti.
Klopp sendiri kemungkinan
besar akan memainkan skema 4-33 pada laga ini, di mana Divock
Origi akan masuk sebagai ujung
tombak mereka pada laga ini,
sementara Roberto Firmino
bermain lebih melebar mengisi
posisi yang ditinggalkan Mane. Di
lini tengah, Lucas Leiva akan
bekerja sama dengan Emre Can
dan Georginio Wijnaldum untuk

mengatur aliran bola The Reds,
sementara Simon Mignolet masih
menjadi andalan Klopp untuk
bermain di bawah mistar gawang
Liverpool.
Di kubu tim tamu, Pelatih Eddie
Howe juga memiliki sejumlah
masalah cedera dalam kunjungannya ke Merseyside pada tengah
pekan nanti. Callum Wilson, Adam
Federici dan Andrew Surman
masih belum bisa dimainkan pada
laga ini karena mengalami cedera.
Tyrone Mings juga belum bisa
memperkuat The Cherries karena
sanksi FA usai ia menginjak kepala
Zlatan Ibrahimovic beberapa
minggu yang lalu.
Howe sendiri diprediksi akan
menurunkan skema 4-2-3-1 di
mana Joshua King akan mengambil alih peran Wilson sebagai juru
gedor Bournemouth pada laga ini.
Ia akan dibantu oleh Marc Pugh,
Jack Wilshere dan Ryan Fraser di
posisi gelandang serang. Di lini
pertahanan Steve Cook dan Simon
Francis akan mengawal Artur
Boruc sebagai palang pintu terakhir
mereka pada laga ini.
Pertandingan melawan Bournemouth ini bisa dikatakan sebagai
pertandingan yang cukup krusial
bagi Liverpool. Jika mereka kalah
pada laga ini maka ada

kemungkinan mereka akan turun
kembali ke posisi empat klasemen
EPL, sehingga mereka akan
berjuang keras agar hal tersebut
tidak terjadi.
Kondisi kedua tim jelang laga ini
bisa dikatakan cukup mirip di mana
mereka sama-sama tidak bisa

POIN PENUH

diperkuat sejumlah pemain utama
mereka karena masalah cedera.
Namun jika menilik rekor pertemuan serta performa kedua tim
belakangan ini, maka kubu tuan
rumah masih lebih diunggulkan
untuk memenangkan pertandingan
pekan ke 31 EPL ini. z bolanet.com

 matteo bazzi / ansa melalui ap

PARA pemain Liverpool mengincar poin penuh saat menjamu Bournemouth
di Anfield pada hari Kamis (6/4) dini hari nanti.
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Dukung Kabupaten Layak Anak dan Lansia

Lions Club dan PKK Deliserdang Bangun Taman
 rinaldi samosir
MedanBisnis—Lubukpakam
Untuk mendukung Deliserdang
sebagai Kabupaten Layak Anak, LCMS
(Lions Club Medan Seruni) District
307 A2 bekerjasama dengan TP PKK

Deliserdang akan membangun Taman
Layak Anak dan Lansia di seputaran
Lapangan KB Kompleks Stadion Baharoeddin Siregar Lubukpakam.
Hal itu dikemukakan Ketua TP PKK
Deliserdang Hj Yunita Ashari Tambunan yang juga sebagai pengurus

LCMS Distrik 307 A2 di sela-sela
peninjauan lokasi pembangunan Taman Layak Anak dan Lansia di Lapangan KB Lubukpakam, Senin (3/4).
Turun mendampingi Ketua TP PKK,
Presiden LCMS Seruni, Saanti beserta
unsur pengurus dan Kadis Pengen-

dalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Hj Rabiatul Adawiyah Lubis,
Kadis Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata H Faisal Arif
Nasution, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman H Khairum Rizal

PKK Kabupaten Deliserdang.
“Kemudian dalam waktu dekat akan
digelar bakti sosial pendeteksian dini
tuna rungu,pemeriksaan telinga, screning mata,kegiatan jalan sehat /senam
layak anak dan lansia, lomba anak dan
fashion show,” kata Saanti. z

dan Kabid Inf Publik Dinas Kominfo
Sarjan Rambe. Presiden LCM Seruni
Medan Saanti menjelaskan, pembangunan taman layak untuk anak dan
Lansia di Lubukpakam merupakan
kegiatan bakti sosial LCMS untuk
tahun 2017 bekerjasama dengan TP

Pemko Tanjungbalai Terima
Bantuan Gerobak Sampah
 arsyad yus
MedanBisnis—Tanjungbalai
Pemko Tanjungbalai menerima bantuan CSR (Corporate Social Responsibility ) dari PT Inalum (Persero) berupa 10 unit
gerobak sampah rolling off dalam menyukseskan dan
menyiptakan Tanjungbalai menjadi Kota bersih dan sehat.
Bantuan tersebut diserahkan langsung General Manager
Departmen ICR Nugraha M Toyib kepada Walikota Tanjungbalai
M Syahrial pada upacara apel gabungan di halaman pemko
setempat, Senin (3/4).
Walikota Syahrial menyatakan, Pemko Tanjungbalai
mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan
PT Inalum (Persero) dan berharap seluruh Camat, Dinas
Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi dengan lurah dan
kepala lingkungan serta masyarakat dalam menciptakan lingkunganyang bersih dan sehat.
Syahrial mengingatkan, seluruh dinas penerima bantuan dapat
menggunakan dana tersebut sesuaiu aturan dan ketentuan yang
berlaku. z

TINJAU
LAPANGAN

KETUA TP PKK Hj
Yunita Ashari Tambunan bersama
Presiden LCMS Seruni,
Saanti, Kadis Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan dan
Pariwisata H Faisal Arif
Nasution, Kadis
Perumahan dan
Kawasan Pemukiman H
Khairum Rizal meninjau
lapangan Taman Layak
Anak, Senin (3/4).

Investor Korsel akan
Berkunjung ke Tanjungbalai
 arsyad yus
MedanBisnis—Tanjungbalai
Sejumlah investor dari Korea Selatan (Korsel) menurut
rencana akan berkunjung ke Kota Tanjungbalai dalam waktu
dekat ini. Kunjungan tersebut akan menjalin kerja sama dalam
pengembangan energi listrik terbarukan, Water Treatment Plant
(pengolahan air bersih) dan pelabuhan.
Keterangan yang berhasil dihimpun MedanBisnis, Minggu (2/
4), untuk menyambut kedatangan para investor Koresl itu,
Pemko Tanjungbalai bekerjasama dengan Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Utara dan daerah melakukan
berbagai persiapan dengan menggelar rapat yang dipimpin
langsung Walikota Tanjungbalai M Syahrial serta dihadiri Wakil
Walikota Ismail, Sekdakot Abdi Nusa, Manajer Pt (Persero)
Pelindo 1, PT (persero) PLN, Syahbandar, PDAM, serta unsur
SKPD dan PDAM.
Walikota Syahrial berharap, kunjungan investor Korsel ke
Tanjungbalai nantinya diharapkan tertarik untuk berinvestasi
sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian
dan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat. z

Bupati Sergai Serahkan
SPPT dan DHKP PBB
 jhonni sitompul
MedanBisnis—Sei Rampah
Bupati Sergai H Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya
menyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan
Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 kepada 17
kecamatan se-Sergai di Aula Sultan Serdang, Senin (3/4).
Bupati Soekirman mengatakan, sejak Januari 2013 Pemkab
Sergai telah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
serta Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Hal ini menjadi
tantangan bagi kita semua untuk melakukan pengelolaan dan
pelayanan yang lebih baik.
Seluruh unsur pemerintah kabupaten mulai dari kepala dusun,
kedes/lurah, camat dan Badan Pendapatan Daerah harus
bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan tiga
kunci sukses PBB P2 yaitu, pelayanan prima, akurasi dan validasi
data, serta peningkatan penerimaan asli daerah.
Bupati memerintahkan kepada para kepala SKPD dapat
berpartisipasi aktif dalam usaha pencapaian target PBB tahun
2017 ini dengan mengimbau seluruh ASN dan Tenaga Kontrak
di SKPD-nya yang memiliki objek pajak di Sergai untuk segera
melunasi kewajiban setelah menerima SPPT sebagai contoh
teladan bagi masyarakat. Sebelumnya Kaban Pendapatan Sergai
Zuhri Lubis melaporkan, PBB P2 ini tidak lepas dari peran serta
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya di samping
memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sergai.
Pelayanan kepada masyarakatini akan terus dilakukan dengan
melaksanakan langkah-langkah strategis, yaitu penyempurnaan
data khususnya PBB P2 di seluruh kecamatan se-Kabupaten
Sergai,” ujarnya. z

Soekirman: MTQ Wadah
Menjaring Qari-Qariah Unggul
 jhonni sitompul
MedanBisnis—Pegajahan
Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XIII dan Festival Seni Nasyid (FSN) XIV Kabupaten Sergai yang dipusatkan
di alun-alun Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati
Kebun Kecamatan Pegajahan, Senin (3/4). Acara dibuka secara
resmi oleh Bupati H Soekirman diawali pawai ta’aruf dan
pemukulan beduk dan dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai
daerah. Bupati Sergai mengatakan, pelaksanaan MTQ untyuk
meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi
kandungan Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Disamping
itu juga diharapkan dengan adanya kegiatan ini hubungan
harmonis masyarakat Tanah Bertuah Negeri Beradat lebih
meningkat.
Sebagaimana yang tertuang dalam tema penyelenggaraan
MTQ yaitu “Melalui MTQ XIII Kabupaten Sergai tahun 2017
kita jadikan sebagai landasan spiritual dalam membangun
kehidupan masyarakat yang unggul, inovatif dan berkelanjutan”
dan tema FSN “melalui FSN XIV Kabupaten Sergai tahun 2017
kita jadikan generasi muda yang beriman dan berbudaya Islam
dalam membangun kehidupan masyarakat yang unggul, inovatif
dan berkelanjutan”.
Diharapkan dengan penyelenggaraan kegiatan ini visi
Kabupaten Sergai dalam mewujudkan masyarakat yang unggul
dalam berkehidupan dapat terwujud secara nyata, papar Bupati.
Soekirman berharap dengan adanya kegiatan ini dapat
dijadikan sebagai wadah untuk menjaring Qari–Qariah yang
unggul untuk mewakili Kabupaten Sergai menuju MTQ tingkat
provinsi dan dapat mengharumkan nama Kabupaten Sergai. z

medanbisnis/rinaldi samosir

Pemkab Batubara Ekspose Pembangunan
Maritim Berbasis Inovasi
 ck 03

MedanBisnis—Batubara
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara menggelar ekspose pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis inovasi yang
inklusif dan ramah lingkungan untuk kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Batubara menuju Indonesia sebagai poros
maritim dunia, di Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara, Selasa (4/4).
Hadir pada acara tersebut mantan
Menteri Kelautan dan Perikanan (20012004) Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, Bupati
Kabupaten Batubara OK Arya Zulkarnain,
Ketua DPRD Kabupaten Batubara Selamat Arifin, Komisi B DPRD Kabupaten
Batubara, jajaran SKPD Kabupaten Batubara serta nelayan di Kabupaten Batubara.
Rokhmin Dahuri mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar
di dunia yang tersusun dari 17 ribu pulau
dan sekitar 70 % wilayahnya berupa laut,
di wilayah pesisir dan laut itu terkandung
beragam sumber daya alam yang sangat
besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Untuk dapat memanfaatkan sumber
daya alam tersebut ada 11 sektor ekonomi
kelautan yang dapat digunakan, yakni
perikanan tangkap, perikanan budidaya,
industri pengolahan hasil perikanan,
industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari,
hutan bakau, perhubungan laut,
sumberdaya wilayah pulau kecil, industri
dan jasa maritim serta sumber daya alam
nonkonvensional.
“Begitu besar kekayaan sumber daya
alam yang dimiliki Indonesia, untuk itu
kita harus dapat memanfaatkan potensi
yang ada. Kabupaten Batubara saat ini
hanya memanfaatkan 5,9% dari potensi

yang ada, jadi masih banyak potensi yang
dapat kita manfaatkan,” katanya.
Bila kita mampu membangun potensi
kekayaan alam khususnya wilayah pesisir
dan laut secara produktif, efisien, inklusif
dan ramah lingkungan, maka kita mampu
mengatasi sejumlah permasalahan antara
lain masalah pengangguran dan kemiskinan, kesenjangan antara orang kaya
dan miskin (kesenjangan sosial),
kesenjangan pembangunan antar wilayah.
“Kalau Kabupaten Batubara mau maju,
maka masyarakatnya harus mampu berinovasi, jika tidak ada inovasi dan hanya

mengandalkan sumber daya yang ada,
maka akan kalah saing, untuk itu masyarakat Batubara harus mampu meningkatkan daya saing dan dapat menghasilkan perekonomian yang tinggi dan
intensif secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam hal pelestarian lingkungan, kata dia,
Pemerintah Kabupaten Batubara harus
menerapkan aturan dan mengawasi wilayah
laut Kabupaten Batubara. Seperti pelarangan
menggunakan bom dalam menangkap ikan,
tidak secara berlebihan mengeksploitasi
sumber daya alam secara berlebihan, harus
ada waktu pembatasan tidak boleh menangkap ikan. Misalnya masa ikan bertelur.
Kalau semua ini dapat dijaga dilaksanakan
bersama, mudah-mudahan sektor perikanan
dapat berkembang pesat.
“Pembangunan ya harus ramah lingkungan, misalnya ada pembatasan
penangkapan ikan, ada waktu-waktu
tertentu gak boleh nangkap ikan, tidak
menggunakan bom,” katanya.
Bupati Kabupaten Batubara OK Arya
Zulkarnain menuturkan, sebanyak 30%

masyarakat Kabupaten Batubara adalah
nelayan. Sudah seharusnya masyarakat
nelayan mendukung program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan
moment pertemuan untuk menimba
ilmu, sehingga dapat diterapkan dan
dikembangkan.
“Kita sangat berterima kasih sekali atas
kedatangan Prof Rokhmin Dahuri, semoga kedatangan beliau dapat bermanfaat
bagi masyarakat Batubara,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Batubara Rinaldi mengatakan, akan segera menyiapkan data
potensi kelautan dan perikanan yang
dimiliki. Dari data yang valid tersebut,
nantinya baru dapat memulai pembangunan sektor maritim.
“Kita data dulu potensi yang kita miliki,
misalnya nelayan, kapal, potensi sumber
daya alam apa saja yang ada, setelah data
akurat, baru kita siapkan tenaga ahli
untuk mengembangkan potensi tersebut,”
katanya. z

Pemko Tanjungbalai dan USU Teken Kerja Sama
 arsyad yus
MedanBisnis—Tanjungbalai
Pemko Tanjungbalai dan Universitas Sumatera Utara (USU) menandatangani Nota
Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang peningkatan kualitas
pendidikan.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan
Walikota Tanjungbalai M Syahrial bersama
Rektor USU Prof Dr Runtung SH MHum serta
disaksikan Wakil Rektor III, Staf Ahli USU serta
para pejabat Rektorat USU.
Sedangkan dari Pemerintah Kota Tanjung-

balai hadir Asisten Ekbangsos Abdul Haiyyi
Nasution, Kadis Pendidikan Tetty Juliani
Siregar, Kasatpol PP Haikal Akmal, Kabag
Humas dan Protokol Nurmalini Marpaung
bertempat di ruang Auditorium Rektorat
USU, Kamis (30/3) lalu.
Pada kesempatan itu, Rektor USU Prof Dr
Runtung menyambut baik kerja sama yang
terjalin antara Pemko Tanjungbalai dengan
USU dan berharap tercipta kerja sama yang
nyata tidak hanya menambah dokumen MOU
dan hal ini merupakan langkah baik dalam
peningkatan kualitas pendidikan khususnya
di Tanjungbalai.

Sementara Walikota Syahrial mengucapkan terima kasih atas sambutan baik
dari pihak USU, semoga dengan adanya kerja
sama yang telah terjalin ini dapat
meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
di Tanjungbalai khususnya bagi siswa/i
berprestasi, sebab hal ini juga sejalan dengan
visi misi "Berprestasi" .
"Saya mau dunia pendidikan khususnya
bagi siswa/i yang akan melanjutkan ke
perguruan tinggi dapat kuliah di USU nantinya, dan saya percaya USU masih menjadi
idola bagi siswa/i kita yang berada di
Sumatera Utara," ujarnya. z

Seminar Staf Ahli se-Sumut

Gubsu: Staf Ahli Adalah Jabatan Strategis
 ali yustono
MedanBisnis—Tebingtinggi
Gubernur Sumatera Utara diwakili staf
ahli Gubsu Amran Uthe secara resmi
membuka Seminar Staf Ahli Bupati/
Walikota se Sumatera Utara di Gedung Hj
Sawiyah Jalan Sutomo, Selasa (4/4).
Bertindak sebagai narasumber Walikota
Jambi H Syarif Fasha dan Staf Ahli
Mendagri Suhajar Diantoro. Gubsu berharap dengan seminar ini, para staf ahli
bisa memanfaatkan untuk saling bertukar
informasi dan menentukan langkah ke
depan membantu kepala daerah dalam
memberikan masukan untuk pengambilan satu kebijakan atau keputusan.
“Keberadaan staf ahli diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang terbaik
kepada kepala daerah yang merupakan
hasil analisis secara akurat dari segala
aspek kepentingan, sehingga keputusan
dan kebijakan yang diambil KDH menjadi
sebuah keputusan yang terbaik,” harapnya.
Gubsu berharap, ke depan jangan lagi
ada keraguan tentang jabatan staf ahli dan

tidak perlu ragu melakukan koordinasi
dengan kepala daerah, siapkan analisis
yang matang setiap dalam pembahasan
permasalahan.
Sebelumnya, Pj Walikota Tebingtinggi
H OK Zulkarnain menyampaikan, saat ini
jabatan asisten dan staf ahli menjadi
semakin banyak peminatnya dikalangan
ASN, karena selama ini dianggap jabatan
staf ahli tersebut hanya duduk-duduk
manis saja, tanpa resiko. “Ada juga yang
beranggapan bahwa orang yang menduduki jabatan staf ahli adalah ‘korban
politik’, itu sama sekali tidak benar, karena
jabatan staf ahli jabatan yang sangat
strategis sebagai pembantu kepala daerah
secara langsung”, tegasnya.
Bahkan tambah Pj Walikota, kesibukan
seorang staf ahli kadang kala melebihi
pimpinannya. “Lihatlah staf ahli Mendagri Bapak Suhajar yang hampir setiap
hari tidak berada di rumah, selalu ada di
medanbisnis/ali yustono
luar daerah, demikian pula Walikota FOTO BERSAMA
Jambi Bapak Syarif Fasha, Walikota yang Pj Walikota Tebingtinggi H OK Zulkarnain, Walikota Jambi H Syarif Fasha, Staf Ahli
tetap senantiasa memanfaatkan para staf Mendagri Suhajar Diantoro dan Staf Ahli Gubsu Amran Uthe berfoto bersama usai kegiatan
ahlinya,” kata Pj Walikota. z
Seminar Staf Ahli Bupati/Walikota se Sumatera Utara di Tebingtinggi.
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Disbudpar Dairi Tampilkan
Drama Kolosal PERTAI 2
 rudy sitanggang
MedanBisnis – Sidikalang
Pemkab Dairi menampilkan drama kolosal bertajuk cerita
rakyat PERTAKI 2 di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)
ke 46 di Medan. Pagelaran seni budaya itu digelar, Senin (3/4) di
Oven Stage Tapian Daya PRSU.
Hadir Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegeoro, Wabup
Irwansyah Pasi, Sekda, Sebastianus Tinambunan, Ketua DPRD
Sabam Sibarani serta sejumlah anggota dewan, para pimpinan
SKPD, Asisten serta staf ahli Bupati, Kabag Humas dan
protokoler, Erika Hasugian, Camat. Kegiatan juga dihadiri para
tokoh adat Pakpak dari Dairi maupun berdomisili di Kota Medan.
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Leonardus Sihotang
melaporkan, kegiatan pagelaran seni budaya khususnya
penampilan drama kolosal didukung para pelajar di arena itu.
Johnny Sitohang mengatakan, kegiatan pagelaran drama
kolosal bertajuk cerita rakyat di arena PRSU itu merupakan salah
satu bentuk pelestarian budaya.
Bupati menyebutkan sebagai bentuk pelestarian, Pemkab Dairi
telah memasukkan kebudayaan Pakpak dalam kurikulum
pembelajaran sebagai muatan lokal. Selain, memasukkan
kedalam kurikulum, pada perkantoran Pemkab Dairi telah
menggunakan arsitektur, ornamen ataupun gerga Pakpak Dairi.
Ditambahkan Johnny, gedung nasional Djauli Manik di jalan
Sisingamangara Sidikalang, telah dijadikan sebagai lokasi
pementasan budaya supaya bisa dikenal luas masyarakat terkait
kekayaan budaya Dairi.
Johnny Sitohang mengajak semua elemen supaya sama-sama
melestarikan kebudayaan dimiliki kabupaten tersebut. Tokoh adat
masyarakat Pakpak, Raja Ardin Ujung didaulat menyampaikan
sambutan, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Dairi.
Kata dia, banyak peningkatan terkait pelestarian budaya. Ardin
mendorong Pemerintah lebih giat mempromosikan potensi
budaya dan kekayaan alam dimiliki khususnya ke Badan Otorita
Pariwisata Danau Toba (BOPDT). z

Rumah Adat Nababan
Terbakar di Baktiraja
 ck-10

MedanBisnis – Doloksanggul
Satu unit rumah adat (Parsaktian—red) milik marga Nababan
se-Dunia di Dusun I Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja,
Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) hangus terbakar,
Selasa (4/4) dini hari, sekira pukul 03.30 WIB.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian
material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa
tersebut juga dibenarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Humbahas Mangupar Manullang.
Dia mengatakan, untuk memadamkan kobaran api, pihaknya
menurunkan satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar).
Lebih lanjut disampaikan, dari hasil penyelidikan sementara,
penyebab kebakaran diduga diakibatkan hubungan arus pendek.
“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Namun
kerugian ditaksir lebih kurang Rp90 juta,” katanya.
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor didampingi Camat
Baktiraja Astri Manullang, meninjau lokasi kebakaran. Kunjungan itu, disempatkan ke Desa Sionong-onong Julu menyambangi keluarga korban tewas tenggelam di Sungai Siunong-unong
Julu beberapa waktu lalu. z

SELEKSI
KETERAMPILAN
SENI KALIGRAFI
PESERTA seleksi
kompetisi seni kaligrafi
membuat kaligrafi di
Madrasah Aliyah
Negeri (MAN)
Lhokseumawe, Aceh,
Selasa (4/4). Seleksi
tingkat SD, SMP, SMA/
SMK itu dilakukan
guna pemantapan
peserta terbaik untuk
mengikuti Pekan
Keterampilan dan Seni
Pendidikan Agama
Islam (Pentas PAI)
Nasional VIII
Kementerian Agama
pada Oktober 2017.
 ANTARA FOTO/rahmad

Perusahaan Kelapa Sawit
Serobot Tanah Rakyat
 juniwan

MedanBisnis – Sibolga
Puluhan warga Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang
melalui kuasa hukumnya, Mahmuddin Harahap SH,
menyampaikan laporan pengaduan tertulis terkait aksi
penyerobotan lahan yang diusahai masyarakat oleh PT
Sinar Sawit Tapanuli, ke pihak Polres Tapanuli Tengah
(Tapteng) dan Polda Sumut.
Pasalnya, warga yang sudah puluhan tahun mengusahai lahan eks
transmigrasi tersebut merasa dirugikan. Selain menyerobot lahan,
perusahaan perkebunan kelapa
sawit itu juga telah melakukan aksi
perusakan tanaman warga berupa
kelapa sawit dan karet.
“Warga Desa Rawa Makmur,
Kecamatan Kolang, telah mengusahai dan mengolah lahan tersebut
dengan bercocok tanam. Tetapi,
pihak perusahaan telah merusak
tanaman milik warga, bahkan parit
yang dibangun warga juga ikut
dirusak pihak perusahaan,” kata
Mahmuddin Harahap, Senin (3/4)

di Sibolga.
Dia menjelaskan, awalnya lahan
yang sekarang bersengketa itu
masih hutan belantara serta banyak ditumbuhi pohon kayu besar.
Lalu masyarakat membersihkannya dan membangun parit, sehingga kawasan rawa gambut dan
berair tersebut menjadi kering dan
bisa dimanfaatkan sebagai lahan
pertanian untuk bercocok tanam.
“Maka, kita sebagai kuasa hukum warga yang dirugikan, telah
melaporkan kasus tersebut ke
pihak yang berwajib, yaitu, Polres
Tapteng, Poldasu dan Gubernur
Sumut. Kita akan terus mendam-

pingi masyarakat, agar kasus ini
diusut tuntas,” katanya.
Dia menambahkan, laporan pengaduan tertulis yang disampaikan
ke Polres Tapteng dan Poldasu
terkait kasus penyerobotan lahan
dan pengrusakan tanaman keras
berupa karet dan kelapa sawit oleh
PT Sinar Sawit Nauli. “Sedangkan
laporan pengaduan tertulis ke Gubernur Sumut, terkait operasional
PT Sinar Sawit Tapanuli yang diduga
tidak memiliki izin,” katanya.
Kapolres Tapteng, AKBP Hari
Setyo Budi, melalui Kasubbag
Humas, Aiptu Hasanuddin Hasibuan membenarkan polisi telah
menerima laporan pengaduan
tertulis yang disampaikan Mahmuddin Harahap selaku kuasa
hukum warga Desa Rawa Makmur,
Kolang, beberapa waktu lalu.
“Belum lama ini, kita juga sudah
melakukan gelar perkara terhadap
kasus tersebut, dilanjutkan peninjauan lapangan (lahan sengketa—
red) dalam waktu dekat,” kata Hasanuddin Hasibuan, Senin (3/4). z

RSUD Hadrianus Sinaga
Komit Raih Akreditasi 2012
TERBAKAR

 medanbisnis/ck-10

BUPATI Humbahas Dosmar Banjarnahor saat meninjau rumah
Parsaktian Nababan se-dunia yang terbakar di Desa Tipang
Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan.

UNBK SMK di Samosir Lancar
 tumpal sijabat
MedanBisnis – Samosir
Bupati Samosir Rapidin Simbolon, didampingi Sekretaris
Dinas Pendidikan Barisan P. Manullang, Kabag Humas Rohani
Bakkara, Kabag Umum Vikbon Simbolon memonitoring Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK
Negeri se-Samosir.
Hari pertama dan kedua Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK) mata pelajaran Bahasa Indonesia dan
Matematika di SMK Negeri Kecamatan Nainggolan berjalan
lancar dengan kehadiran siswa 100%, yaitu sebanyak 267 siswa.
Pelaksanaan Ujian dilaksanakan secara bergelombang yang
dibagi dalam tiga ruangan. Gelombang pertama 07.30 WIB 09.30 WIB, gelombang kedua pukul 10.30 WIB -12.30 WIB dan
gelombang ketiga pukul 14.00 WIB-16.00 WIB.
Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan monitoring
pelaksanaan ujian SMK tanggung jawab moral, walaupun SMA/
SMK tanggung jawab provinsi. Namun, sebagai pemerintah
daerah tetap peduli kepada peserta ujian, karena mereka adalah
masyarakat Samosir.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Samosir memberikan
semangat dan dukungan kepada seluruh peserta ujian.
Selain memonitoring ujian nasional berbasis komputer,
Rapidin Simbolon bersama rombongan juga mengunjungi SMK
Negeri Palipi yang sedang melaksanakan ujian nasional secara
tertulis. Sebangyak 150 siswa SMK Negeri Palipi mengikuti ujian
dengan tertib dan lancar dengan pengamanan dari pihak
kepolisian.**

MONITORING

 medanbisnis/tumpal sijabat

TAMPAK Bupati Samosir Rapidin Simbolon melakukan monitoring pelaksanaan UNBK tingkat SMK di Nainggolan.

 tumpal sijabat

MedanBisnis – Samosir
Direktur dan karyawan RSUD
Hadrianus Sinaga berkomitmen
meraih akreditasi versi tahun 2012
yang dilakukan pemerintah pusat.
Komitmen tersebut tertuang dalam
sebuah baliho yang ditandatangani
seluruh pegawai di ruang poliklinik
RSUD Hadrianus Sinaga.
Bupati Samosir Rapidin Simbolon Wakil Bupati Samosir Juang
Sinaga, Plt Sekdakab Samosir
Jabiat Sagala, Kadis Pengendalian
Penduduk Managam Togatorop,
membubuhkan tandatangan sebagai dukungan dan menambah
semangat seluruh personel rumah
sakit untuk meraih akreditasi
tersebut.
Bupati Samosir Rapidin Simbolon menegaskan kualitas dan
pelayanan Rumah Sakit Hadrianus
Sinaga harus ditingkatkan. Keberhasilan RSU ini terletak di tangan

seluruh pegawai, jadikan pasien
nyaman, layani dengan setulus hati.
Seluruh pasien yang berobat harus
dianggap sebagai keluarga sendiri,
dengan demikian kerelaan hati
untuk melayani akan muncul
dalam diri pegawai.
Ditambahkannya, RSUD Hadrianus Sinaga harus diperhitungkan kemampuannya, minimal di
kawasan Danau Toba. Rapidin
Simbolon juga menyarankan penambahan dokter di rumah sakit
tersebut agar pelayana terhadap
masyarakat semakin meningkat.
Bupati menginstruksikan setiap
desa harus dilayani minimal satu
orang bidan.
Untuk meraih akreditasi versi
2012 ini, Bupati Samosir sangat
mengharapkan kerja keras, dan
kebersamaan seluruh pegawai
RSUD Hadrianus Sinaga.
Mengenai insentif tambahan

pendapatan terhadap pegawai akan
dipertimbangkan dan perhatian
khusus untuk naik, termasuk status
pegawai tenaga suka rela akan
mendapat tambahan gaji.
Sementara itu, Wakil Bupati
Samosir, Juang Sinaga mengimbau
agar kebersihan lingkungan RSUD
dijaga dan ditata dengan baik.
Pinggiran pantai sepanjang rumah
sakit akan ditata dan sekaligus
dijadikan sebagai objek wisata baru.
Seorang warga Marihot Hutabolon mengapresiasi semangat
Manajemen RSUD Salut menjadikan RSUD Hadrianus Sinaga untuk meraih Akreditasi 2012.
Warga berharap sebelum berniat
untuk memperoleh akreditasi inventarisir dulu standard dan syarat
untuk mendapatkan akreditasi,
misalnya dari jumlah tenaga medis
seperti dokter, perawat, apoteker. z

1.160 Siswa SMK Serentak Ikuti UNBK
 maulana syafii
MedanBisnis – Palas
Sebanyak 1.160 siswa SMK di
Kabupaten Padanglawas (Palas)
berasal dari 13 sekolah SMK negeri
dan swasta, serentak mengikuti
Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) 2017, dilaksanakan mulai
Senin hingga Kamis (3-6/4).
Pelaksanaan UNBK tahun ini
digelar di enam lokasi, yaitu di
SMKN 1 Barumun, SMKN 1 Sosa,
SMKN 1 Hutaraja Tinggi (Huragi),
SMK Swasta Al-Hasanah, SMK
Swasta Al-Fajar dan di lokasi SMK
Swasta Baruna Husada.
Untuk soal mata pelajaran yang
diujikan pada hari pertama UNBK,
Bahasa Indonesia dilanjutkan hari
kedua sampai hari keempat secara
berurutan, bidang studi Matematika, Bahasa Inggris dan Produktif.
Pantauan wartawan, Selasa (4/
4) pelaksanaan UNBK di SMKN 1
Barumun, jumlah peserta sebanyak 272 orang dan ada 5 sekolah
lainnya bergabung pelaksanaan
UNBK-nya ke SMKN 1 Barumun.

Masing-masing dari siswa SMKN 1 Lubuk Barumun, sebanyak
85 orang, SMK Al Habibi 17 orang,
SMKN 1 Huristak 71 orang, SMK
Swasta Pelita Harapan 31 orang
dan SMK Swasta Al Huda Aek
Nabara Barumun 8 orang.
Sedangkan di SMK lainnya seperti SMK Swasta Al-Hasanah
jumlah peserta 180 orang ditambah siswa asal sekolah SMKN 1
Aek Nabara Barumun 44 orang.
Sementara, di SMK Swasta AlFajar 120 orang, SMKN 1 Hutarajatinggi 100 orang, SMK Swasta Baruna Husada 20 orang. SMKN 1 Sosa 188 orang ditambah
SMK Swasta Al-Jumhuriyah 24
orang.
Kepala SMKN 1 Barumun H
Mukmin Syaiful SPd MSi selaku
penanggung jawab didampingi
Ketua Penyelenggara Asmal Lubis
dan Sekretaris M Ali Bosi serta
Bendahara H Eddi Bahari mengatakan, UNBK dilaksanakan empat
gelombang.
“Setiap gelombang diisi 40 siswa

dengan cara bergantian. Ruangan
UNBK diawasi proktor Imam
Martua SPd, teknisi Maisyarah
Hasibuan AMd serta dua pengawas ruangan Andi Halomoan AMd
dan Elida Hafni Hasibuan SPd,"
sebutnya.
Di tempat terpisah, Kepala SMK
Swasta Al-Hasanah Saidah Hajriah
Nasution SPd didampingi Kepala
SMKN 1 Aek Nabara Barumun
Lamsaidar Lubis serta ketua penyelenggara Janniro mengatakan, jumlah siswa mengikuti UNBK di sekolah itu sebanyak 224 orang, terdiri
dari siswa SMK Swasta Al-Hasanah
180 ditambah siswa SMKN 1 Aek
Nabara Barumun 44 orang.
Kepala SMK Swasta Al-Fajar H
Rahmat Parmonangan didampingi
ketua penyelenggara Heri Siswoko,
Sekretaris Abdul Hamka Hasibuan
mengatakan, peserta UNBK berjumlah 120 orang dibagi menjadi
3 gelombang. Setiap gelombang
diisi 40 siswa sesuai kapasitas
ruangan dan fasilitas perangkat
komputer yang tersedia. z

Disdik Madina Berikan
Bantuan Korban Banjir Malintang
 zamharir rangkuti/henri
MedanBisnis – Panyabungan
Pemkab Mandailing Natal (Madina) melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, menyerahkan bantuan
kepada korban banjir bandang Desa Malintang Jae
Kecamatan Bukit Malintang, Selasa (4/4).
Bantuan yang diserahkan di SD Negri 045 Malintang Jae
berupa, tas sekolah, seragam sekolah, sepatu dan buku yang
langsung diserahkan Plt Kadis Pendidikan Madina Jamila
SH, Kabid Dikdas Dollar Hafrianto, Kabid Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan Cinta Ria, serta Kasi Didik dan
Pembangunan Karakter Siswa Ade Elvia Nora.
Plt Kadis Pendidikan Madina Jamila, Kabid Dikdas Dollar Hafrianto, Kabid Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Cinta Ria memberikan secara simbolis bantuan kepada
siswa korban banjir.
Jamila mengatakan, bantuan yang diberikan kepada siswa/
i di Kecamatan Bukit Malintang ini yang terkena banjir
beberapa waktu lalu. “Mudah mudahan dengan adanya
bantuan ini anak didik kita bisa kembali belajar. Hampir 50
orang anak didik kita yang keluarganya terkanak banjir
dengan bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” katanya.
Jamila mengajak masyarakat korban banjir untuk
menjadikan musibah bencana banjir bandang untuk
mengintropeksi diri. “Kita doakan agar keluarga kita yang
terkena Banjir bandang ini agar selalu tabah,” katanya. z

Disdukcapil Tapteng
Terbitkan 2.300 Suket
 putra hutagalung
MedanBisnis – Pandan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Tapanuli Tengah (Tapteng) hingga April 2017 ini, telah
mengeluarkan 2.300 lembar lebih surat keterangan (Suket)
sebagai pengganti KTP elektronik. Pasalnya, Disdukcapil
masih mengalami kekosongan blangko e-KTP.
“Dari Januari hingga bulan ini sudah 2.300 lebih yang
dikeluarkan untuk pengganti sementara blangko e-KTP,"
kata Kepala Dinas Disdukcapil, Drs Sunaryo Sipahutar MM
melalui Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan, Somara Sihombing yang dijumpai diruang
kerjanya, Selasa (4/4).
Suket pengganti blangko e-KTP itu, kata dia, berlaku
seperti halnya e-KTP yang dapat digunakan dimana saja.
Akan tetapi, mempunyai batas waktu penggunaan selama
enam bulan semenjak dikeluarkan. “Sesuai surat edaran
menteri suket itu sama dengan e-KTP, karena suket itu
pengganti blangko jadi berlaku seluruh Indonesia, cuma
hanya dapat digunakan selama enam bulan," katanya.
Ditambahkannya, untuk ketersediaan blangko e-KTP,
informasi dari Kemendagri sudah melakukan pemanggilan
untuk penjemputan blangko e-KTP.
“Fisik e-KTP sudah dicetak dan sudah ada panggilan dari
Kemendagri untuk menjemput ke Jakarta, kemungkinan
bulan ini blangko e-KTPl sudah ada di Disdukcapil," katanya.
Meski demikian, tanpa ketersediaan blangko e-KTP,
masyarakat Tapteng masih tetap antusias untuk melakukan
perekaman e-KTP. “Perkembangan e-KTP ini masyarakat
terus antusias untuk melakukan perekaman," katanya. z

Pemko Padangsidimpuan
Lelang 152 Kenderaan Dinas
 ikhwan nasution
MedanBisnis – Padangsidimpuan
Sejak berdiri tahun 2001 lalu, Pemko Padangsidimpuan baru
pertama kali melakukan lelang/penjuaalan kenderaan dinas operasional milik Pemko Tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan di
halaman Parkir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan,
Jalan Jenderal AH Nasution, Pal IV, Pijorkoling, Senin (3/4).
Lelang kenderaan tersebut dibuka walikota Andar Amin
Harahap diwakili Sekdakota Zulfeddi Simamora. Walikota
Padangsidimpuan Andar Amin Harahap dalam pidato
tertulisnya menyambut baik kegiatan lelang kenderaan Dinas
Operasional milik Pemerintah Kota Padangsidimpuan ini.
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang baru pertama
kali dilaksanakan setelah 16 tahun sejak berdirinya
pemerintahan Kota Padangsidimpuan.
Sekretaris Panitia Lelang Jhonny P Situmeang mengatakan,
sebagai dasar kegiatan lelang ini, tercantum pada surat
keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 50/KPTS/2017
Tanggal 27Februari 2017 tentang panitia panitia Penjualan
kenderaan Dinas Operasional milik Pemerintah kota
Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2017. “Dan dilaksanakan
dalam bentuk lelang terbuka (umum) yang terdiri dari 152 unit
kenderaan roda dua dan empat ditambah scrap,” katanya.
Pelaksanaan lelang kata Jhonny, dilaksanakan selama 3
hari, mulai tanggal 3 sampai dengan 5 April 2017. “Jumlah
kenderaan yang akan di lelang pada hari pertama kegiatan
sebanyak 56 Unit kenderaan (roda 2 dan 4) ditambah 9 Unit
Scrap, selanjutnya di hari kedua 47 unit kenderaan (roda 2
dan 4) ditambah 9 Unit Scrap dan di hari ketiga sebanyak
49 unit kendaraan yang terdiri dari kenderaan roda empat
dan dua," katanya. z
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Al-Khaththath Cs
Rencanakan Makar di 5 Kota
MedanBisnis – Jakarta
Polda Metro Jaya menangkap Sekjen Forum Umat Islam
(FUI) Gatot Saptono alias Muhammad Al-Khaththath dan
empat orang pelaku lainnya terkait pemufakatan makar. Para
tersangka diduga merencanakan aksi makar di 5 kota besar
setelah Pilkada 19 April.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo
Yuwono mengungkapkan, pemufakatan makar itu tidak
hanya akan dilakukan di Jakarta, tapi juga di empat kota
besar lainnya.
"Untuk kegiatannya tidak hanya di Jakarta saja, tapi
dilakukan secara serentak di lima kota. Yang pertama di
Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan kelima di
Jakarta itu bersamaan," terang Argo kepada wartawan, di
Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/4).
Argo menerangkan, dalam pertemuan tersebut, para
tersangka membicarakan perencanaan makar atau
pemufakatan makar. Para tersangka diduga mengagendakan
untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan
menduduki gedung DPR/MPR.
"Itu (pembicaraan dalam pertemuan) yang pertama, itu
baru perencanaan," ujarnya.
Para tersangka berencana melaksanakan aksi makar itu
pada saat Pilkada 19 April 2017 atau sebelum bulan puasa.
"Di situ pelaksanaannya untuk melakukan kegiatan yang
lebih besar. Untuk tanggal 30 dan 31 (Maret) merupakan
pemanasan, itu dalam pertemuan itu agendanya seperti itu,"
lanjut Argo.
Pertemuan untuk membahas agenda makar itu
dilaksanakan di dua tempat, yakni di Kalibata, Jakarta
Selatan, dan di Menteng, Jakpus. Polisi sendiri telah
menggelar prarekonstruksi terkait kasus ini pada Senin (3/
4).
Pengacara Al Khathath, Ahmad Michdan mengajukan
penangguhan penahahanan untuk kliennya. Dalam surat
permohonan penangguhan penahanan itu, disertakan
rekomendasi sejumlah pihak. Dia berharap polisi bisa
langsung menindaklanjuti dengan menangguhkan
penahanan Al Khathath Cs. "Ada dari Komnas HAM dan
juga dari para tokoh," kata Michdan.
Menurut Argo, untuk penangguhan penahanan ataupun
praperadilan adalah hak dari pihak keluarga.
"Sampai sekarang belum ada, yang terpenting itu adalah
hak keluarga tersangka ketika ingin dilakukan mengajukan
penangguhan nanti penyidik yang akan menilai," ujarnya.
z dcn

Presiden Terima Kasih ke
Ulama Dinginkan Suasana
MedanBisnis – Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah ulama di
Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/4). Ada 20 ulama yang
berasal dari sejumlah daerah yang turut dalam rombongan.
Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi para ulama
yang dinilainya memelihara stabilitas umat di Indonesia.
"Kami menghargai peran dan seluruh usaha para ulama
dalam membina umat Islam dalam mengawal umat Islam,
sehingga kita semua dapat memelihara semangat kebersamaan, kedamaian," ujar Jokowi.
"Karena berkat bimbingan para ulama juga, mendinginkan suasana di kotanya," lanjut dia.
Presiden juga berpesan agar para ulama mempertahankan
hal itu.
"Kami menitipkan ulama agar kesejukan dan mendinginkan situasi kota, daerah atau negara kita sehingga negara
kita selalu dalam keadaan damai," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah membutuhkan situasi
politik serta sosial yang stabil dalam melaksanakan program
pembangunan.
Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik dibandingkan negara G20 lainnya, yakni
5,02%. Indonesia hanya kalah dari China dan India.
Namun, menurut dia, masih saja ada nada sumbang soal
kesenjangan ekonomi di masyarakat.
"Memang pertumbuhan ekonomi kita 5,02%. Tapi
pertanyaan dari kampung, dari desa dan daerah, lima persen
itu siapa yang mendapatkan? Inilah yang perlu kami jawab
melalui kebijakan pemerintah," ujar Jokowi.
Pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan untuk
meminimalisir kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Para ulama yang hadir, antara lain Pimpinan Pondok
Pesantren Tebu Ireng KH Irfan Wahid, Rais Syuriah NU
Sulawesi Selatan KH Sanusi Baco, pimpinan Pondok
Pesantren Darurohman KH Syukron Makmun, dan
pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Aris
Ni'matullah. z kcm

 antara foto/zabur karuru

PENCARIAN KORBAN LONGSOR PONOROGO

Tim SAR gabungan mencari korban yang tertimbun longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (4/4). Hingga hari keempat bencana longsor,
diperkirakan sekitar 25 korban masih tertimbun.

Oesman Sapta:
Boleh Saja DPD Dibubarkan
MedanBisnis – Jakarta
Sejumlah lembaga pemerhati parlemen mendesak agar
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena
sudah dikuasai oleh politikus. Ketua DPD Oesman
Sapta Odang (OSO) menanggapi hal itu dengan santai.
"Boleh saja, mekanisme pembubaran kan ada," kata OSO, di
kompleks parlemen, Senayan,
Jakarta Pusat, Selasa (4/4).
OSO tidak mempersoalkan
lembaganya diisi oleh kader parpol. Ia beralasan tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.
"Halah, itu kan nggak ada UU
yang mengatur itu," ujarnya.
Pria yang menjabat Ketum
Hanura ini juga tidak mempersoalkan dirinya memimpin DPD.
Apa alasannya?
"Seperti biasa saja, soal partai

soal biasa. Pak Novanto ketua
partai pimpin DPR, Ketua PAN
pimpin MPR, Ketua DPD dipimpin Hanura. Nggak dilarang.
Nggak dilarang dan nggak perlu
khawatir," jelas OSO.
OSO merupakan Ketua DPD
pertama dari kalangan parpol.
Sebelumnya, lembaga DPD dipimpin oleh orang nonkader.
OSO sendiri baru menjabat
Ketum Hanura pada Desember
2016. Setelah OSO diangkat menjadi ketum, anggota DPD 'bedol
desa' ke Hanura.

JK: Megawati Ketum Partai
Paling Berwibawa
MedanBisnis-Jakarta
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal niatnya
pensiun dari pimpinan partai politik. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang
juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, memberikan komentar terkait
dengan niat Megawati tersebut.
Wapres JK memuji sosok Megawati sebagai ketum parpol yang
berwibawa. "Ibu Megawati tentu kita sangat apresiasi dan hargai beliau.
Karena dalam perpolitikan Indonesia, jujur saja, beliau ketua partai yang
paling berwibawa," kata JK, di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara,
Jakarta Pusat, Selasa (4/4).
Menurut JK, sering kali Megawati dijadikan tempat konsultasi mengenai
permasalahan nasional. Karena memiliki pendirian, JK menyebut Megawati
sebagai sosok yang susah tergantikan.
"Di samping sejarah dia punya sifat yang tegas tapi keibuan. Susah itu.
Ada orang tegas tapi bersifat ramah juga, ada orang tegas tapi tidak ramah,
ada ramah tapi tidak tegas, ada juga," tutur JK.
"Ini kalau tidak suka, ya tidak suka. Kalau setuju, dikatakan setuju. Kalau
tidak setuju, dikatakan tidak setuju. Tidak ada lain-lainnya," ucapnya.
Namun JK mengapresiasi hak-hak pribadi Megawati yang sudah jenuh
akan perpolitikan. Tapi dia mengingatkan bahwa seorang ketua tidak
ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh anggotanya.
"Walaupun anggota itu anak-anak beliau atau (kader) sendiri. Jadi kita
menunggu saja keputusan antara Ibu (Mega) dengan pimpinan PDIP
sendiri. Saya kira itu," ucapnya.dcn

Rusuh dalam sidang paripurna
DPD yang berujung terpilihnya
OSO sebagai Ketua DPD mendapat kritik dari sejumlah lembaga
pemerhati parlemen. Mereka terus
mendesak agar DPD dibubarkan.
Formappi, misalnya, mengusulkan agar lembaga DPD dibubarkan. Alasannya, DPD kini diisi
oleh pimpinan partai politik. "Bagi
saya ini adalah tanda-tanda
matinya demokrasi justru di lembaga perwakilan yang menjadi ciri
demokrasi. Dengan memaksakan
kehendak, sesungguhnya hasil
adapun yang dilahirkan DPD
melalui paripurna akan diragukan
legitimasinya," kata peneliti Formappi Lucius Karus.
Menurutnya, kini, DPD sudah
dikuasai oleh partai politik. Karena tidak ada bedanya dengan DPR,
DPD diusulkan untuk dibubarkan
saja. "DPD sudah dikuasai partai
politik. Kepentingan partai politik
tersebut serentak membunuh

aspirasi daerah yang diwakili oleh
masing-masing anggota. Dengan
begitu mestinya DPD sudah harus
dibubarkan saja. Kalau DPD sama
dengan DPR merepresentasikan
partai politik, maka tak ada lagi
perbedaan antara keduanya.
Konsekuensinya DPD dibubarkan
saja. Daripada DPD diperalat
politisi tertentu, sebaiknya
sekaligus dibubarkan saja," kata
Lucius.
Desakan yang sama juga disampaikan perwakilan dari Komite
Pemantauan Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Rozak.
"Kami melihat ketika parpol
(partai politik) berkuasa di DPD
dan kemudian DPR, maka tidak
ada bedanya DPD dan DPR RI,
maka saya sepakat kalau kita harus
membubarkan DPD," ujarnya.
Peneliti Indonesia Corruption
Watch (ICW) Donal Fariz tidak
berkeberatan DPD dibubarkan
jika tidak bisa menyelesaikan

polemik yang terjadi saat ini.
Namun ada proses panjang yang
harus dilalui. "Pembubaran itu
upaya terakhir kalau dia (DPD)
tidak bisa selesaikan polemik ini.
Saya tidak keberatan, tapi tentu
tidak mudah untuk bubarkan
DPD karena harus melalui amendemen Undang-Undang Dasar,"
ujar Donal.
Dia menyarankan langkah perbaikan untuk DPD. Para anggota
diminta menyatukan suara perwakilan daerah yang non-parpol
untuk melawan perompakan di
DPD.
"Ini menjadi suara publik yang
harus didengar anggota DPD, hati
nuraninya yang harus didengar
dengan mementingkan daerah.
Langkah ke depan, menurut saya,
orang-orang baik di DPD harus
berkonsolidasi melawan upaya
perompakan di DPD," tuturnya.
z dcn

Enam Kapolres Poldasu Diganti
 abimanyu

MedanBisnis – Medan
Enam Kapolres dan dua 2
pejabat utama jajaran Poldasu
diganti. Keenam pejabat tersebut
melakukan serah terima jabatan
yang dipimpin Kapolda Sumut
Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel,
di aula Tribrata Mapolda Sumut,
Jalan Sisingamangaraja km 10,5,
Medan, Selasa (4/4).
Enam jabatan Kapolres yang
diserahterimakan adalah Kapolres
Simalungun dari AKBP Yogi
Girianto Putro kepada AKBP
Marudut Liberti Panjaitan, yang
sebelumnya
Kasubdit
II
Ditresnarkoba Polda Kaltim.
AKBP Yugi dimutasi menjadi
Irbidbin Itwasda Polda Sumut.
Kapolres Toba Samosir (Tobasa)

dari AKBP Jidin Siagian kepada
AKBP Elvianus Laoli, sebelumnya
Kasubbagdalops
Bagops
Korbrimob Polri. AKBP Jidin
dimutasi menjadi Kabag Bekkum
Rolog Polda Sumut.
Kapolres Asahan dari AKBP
Tatan Dirsan Atmaja kepada
AKBP Kobul Syahrin Ritonga,
sebeluamnya Kapolres Dairi.
AKBP Tatan menjadi Wakapolrestabes Medan.
Kapolres Dairi dari AKBP
Kobul Syahrin Ritonga digantikan
AKBP Dedi Tabrani, yang
sebelumnya Pamen Baharkam
Polri, Kapolres Langkat dari
AKBP Mulya Hakim Solichin
kepada AKBP Dede Rojudin dari
Kabag Ops Polrestabes Bandung.
AKBP Mulya menjadi Kasubbag
Opsnal Dittipideksus Bareskrim.

Kapolres Padangsidimpuan dari
AKBP Muhammad Helmi kepada
AKBP Andy Nurwandy yang
sebelumnya Kapolres Ngada
Polda NTT. AKBP Muhammad
menjadi
Kasubbaglatdik
Bagdiklat Setukpa Polri Lemdikpol.
Kabiddokkes Polda Sumut dari
Kombes Pol Setyo Purwanto
(pensiun) kepada Kombes Pol
Sahat Harianja, sebelumnya Ahli
Utama Rumkit Bhayangkara TK
I Pusdokkes Polri dan Karumkit
Bhayangkara Polda Sumut dari
Kombes Pol Farid Amansyah
kepada AKBP Nyoman Edi Purnama Wirawan, sebelumnya
Kabiddokkes Polda DIY.Kombes
Farid menjadi Karumkit Bhayangkara TK II Bandung Biddokkes Polda Jabar.
Rycko mengamanatkan, alih
tugas dan jabatan di lingkungan
Polri merupakan bagian kebutuhan manajemen dalam dinamisasi organisasi Polri. Selain itu
juga sekaligus sebagai upaya untuk
pengembangan karir setiap
personel.
"Karena itu, setiap personel
yang serah terima jabatan dituntut memiliki komitmen, dedikasi
dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam jabatannya
sebagaimana peran dan fungsi
yang diamanahkan agar bisa
meningkatkan kinerja Polri demi
menegakkan hukum serta
melindungi, mengayomi dan
melayani masyarakat," jelasnya.
Ia juga meminta para personel
yang menduduki jabatan baru
segera beradaptasi dan mempertahankan prestasi pejabat
sebelumnya.
"Bagi para pejabat lama, saya
mengucapkan terima kasih yang
sebanyak-banyaknya atas dedikasi
dan prestasi yang telah diberikan
selama ini kepada institusi Polri,"
pungkas Rycko. z

