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PELAKU kejahatan  di Indonesia  semakin marak, seperti
almuharribin (perampokan) di jalan, begal motor, mobil,
dan harta benda lainnya. Mereka tidak segan-segan
mengancam, melukai, bahkan membunuh korban. Mengapa
mereka  sangat nekad berbuat yang berlawan dengan agama
dan hukum negara?  Apakah karena ringannya hukuman
dalam penjara? Ataukah mereka  kehilangan Tuhan?

Dalam ajaran Islam  almuharribin  yang  merampok
dan membunuh  korbannya  adalah dosa besar. Hanya
orang-orang yang kehilangan Tuhannya yang berani
melakukan dosa besar. Orang-orang yang kuat aqidahnya
tidak akan melakukan perampokan dan pembunuhan.

Hukum yang pantas bagi mereka adalah  qisas
(qishshash) yakni membunuh juga si pembunuh tersebut

Al Bayan
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Wanita
Lahirkan Kodok

PRECIOUS Nyathi, wanita
asal Desa Gokwe, Zimbabwe,
melahirkan bayi menyerupai
hewan kodok. Usia kehamilan-
nya baru delapan bulan ketika
dia melahirkan bayi aneh itu.

Suaminya, Nomore, 39,
kaget bercampur heran ketika
istrinya yang berusia 36 tahun

SEMUA bermula pada kampanye Donald
Trump di Youngstown, Ohio, Agustus 2016
lalu. Momen tersebut menjadi krusial, karena
mengungkap sebuah pandangan kebencian,
Amerika Serikat seolah-olah berada dalam
serangan Islam radikal yang secara langsung
membentuk berbagai kebijakan yang
dikeluarkan Presiden ke-45 AS itu.

NYT

PRESIDEN AS Donald Trump sedang berbicara dengan Perdana Menteri Australia Malcom
Turnbull via telepon didampingi oleh , Letjen Michael T. Flynn (tengah) dan Stephen K.
Bannon ahli strategi kepresidenan di Ruang Oval Gedung Putih, Washington.

Seperti dilansir laman The New York
Times, Kamis (2/2), pada saat itu Trump
berargumen bahwa AS berada dalam
ancaman kejahatan terburuk pada abad ke-
20. Pebisnis itu mencontohkan kekejaman
kelompok Negara Islam Irak dan Syria (ISIS)

Pandangan Buta Trump Terhadap Islam

KLB DBD Dan Difteri
Di Aceh Mengkhawatirkan

BANDA ACEH (Waspada): Menyimak laporan rumah
sakit di seluruh kota dan kabupaten di Aceh yang beberapa
bulan ini selalu penuh dengan pasien penderita kasus demam
berdarah dan difteri mulai menunjukkan statistik yang
mengkhawatirkan.

Akibat tingginya jumlah penderita demam berdarah,
pihak rumah sakit sampai tidak ada pilihan lain sampai
menggunakan ruang ICU sebagai ruang perawatan pasien
kasus demam berdarah.

Melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, Wakil Ketua
I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sulaiman Abda,
bersama Komisi VI DPRA mengundang Kepala Dinas
Kesehatan Aceh, Direktur rumah sakit, Kepala Dinas
Kesehatan Kab/Kota bertujuan memperoleh kejelasan
di masing-masing daerah.

Rapat kerja di Ruang Badan Musyawarah ini berlangsung
Jumat, (3/2). Dalam rapat itu, cukup beralasan bagi Kepala
Dinas Kesehatan Aceh, Hanif melaporkan bahwa kasus
demam berdarah dan difteri telah menjadi KLB (Kejadian
Luar Biasa) di Aceh.

Hanif mengemukakan, Dengue Hemorrhagic Fever
(DHF) atau Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan
penyakit endemik di Aceh. Untuk Sumatera masih menjadi
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Demokrat:
SBY Disadap

JAKARTA (Antara): Partai Demokrat menyatakan memi-
liki alasan hingga menduga kuat ada penyadapan terharap
percakapan telepon antara Ketua Umum Partai Demokrat
sekaligus Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono
dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin.

“Pihak pak Ahok secara detail menyebut (memiliki bukti
percakapan SBY-Maruf Amin) tanggal 6 Oktober jam 10.16,

34 Pimpinan MUI Tolak
Ahok Bertemu KH Ma’ruf Amin

JAKARTA (Waspada): Ketua Dewan Pengurus Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Muhyiddin Junaidi mengungkap,
pihaknya menolak upaya terdakwa kasus penistaan agama
Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk menemui Ketua Umum
MUI KH Ma’ruf Amin. Penolakan itu setelah aksi Ahok yang
dianggap arogan dengan mengancam Kiai Ma’ruf yang ber-
saksi di persidangan.

“Seluruh pusat 34 provinsi menolak keras upaya rencana

GUNUNGTUA (Waspada):
Anggota DPRD Padangawas
Utara dari Partai Demokrasi In-
donesia Perjuangan (PDIP) Ko-
mariah Siregar dinilai telah me-
lecehkan lembaga MUI melalui
akunnya, sehingga menimbul-
kan kemarahan di kalangan
netizen.

Dalam postingan akun
facebooknya pada Rabu (1/2)
lalu, Komariah menuliskan bah-
wa Ketua MUI sudah dibayar
SBY dalam kesaksiannya dalam
persidangan kasus penistaan
agama yang dilakukan Ahok itu.

“Itu dia SBY menghalalkan

DELI SERDANG (Waspa-
da): Menteri Tenaga Kerja Hanif
Dhakiri mengajak dunia usaha
bersama pemerintah untuk
fokus menggenjot percepatan
peningkatan kompetensi Tena-
ga Kerja Indonesia (TKI).

Saat ini jumlah tenaga kerja
terampil sekitar 57 juta kondisi
ekonomi ke 16 terbesar di dunia.
Dan pada 2030 Indonesia dipre-
diksi negara dengan ekonomi
ketujuh terbesar di dunia, de-
ngan syarat jumlah tenaga kerja

JAKARTA (Antara): Tidak mudah untuk
melakukan sertifikasi khatib atau penceramah
shalat Jumat karena masjid di Indonesia diba-
ngun oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah.

“Masjid di Indonesia dibangun dan diatur
oleh masyarakat. Dakwah di Indonesia itu
dakwah komunitas sehingga tidak mudah untuk
mengatur itu,” kata Wapres Jusuf Kalla menilai
di Jakarta, Jumat (3/2).

Hal itu disampaikan Wapres terkait wacana
sertifikasi khatib yang diusulkan oleh Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Wapres yang juga Ketua Dewan Masjid
Indonesia (DMI) mengatakan, di dunia ini hanya
tiga negara yang masjidnya dibangun oleh
masyarakat yaitu Indonesia, India dan Pakistan.
Selebihnya masjid-masjid dibangun oleh
pemerintah seperti Malaysia, negara-negara
Timur Tengah hingga Turki. “Kalau di Malaysia
justru khutbah itu tersentralisasi karena imam
merupakan pegawai pemerintah,” katanya.

Di samping itu, jumlah masjid di Indonesia

Yasonna Minta KPK
Jadwal Ulang Pemanggilan

JAKARTA (Antara):  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang
pemeriksaan kepada dirinya dalam kasus KTP elektronik (e-KTP).
“Tadi ada ratas, ada rapat dengan Menristek, jadi saya minta
dijadwal ulang,” kata Yasonna saat ditemui di Kompleks Istana
Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/2).

Ia mengatakan akan menyesuaikan waktu pemeriksaan dirinya.
“Nanti kita lihat waktunya, kita sesuaikan waktunya,” katanya.

Waspada/Amrizal/C

KAPOLSEK Sunggal Kompol Daniel Marunduri didampingi Kanit Reskrim Iptu Nur Istiono
serta personel lainnya memperlihatkan barang bukti senjata api dan tersangka perampokan
rumah mewah.

Waspada/Surya Efendi/B

MENAKER Hanif Dhakiri, Gubsu HT Erry Nuradi dan pejabat terkait usai MoU dalam rang-
ka  peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdasarkan kebutuhan industri di KIM,
Jumat (3/2).

Waspada/Sori Parlah Harahap/B

PENGURUS MUI Paluta serta sejumlah ormas Islam dan aktivis usai rapat menanggapi pernyataan
anggota DPRD Paluta di akun facebook miliknya yang dianggap telah melecehkan ulama
dalam hal ini MUI, Jumat (3/2).

Anggota DPRD Paluta Dinilai
Lecehkan MUI Melalui Facebook

Pemerintah Genjot Kompetensi TKI

Gubsu: Industri Di Sumut
Mutlak Terampilkan Pekerja

terampil 113 juta.
“Pertahun dibutuhkan 3,8

juta tenaga kerja terampil dari
berbagai sektor,” ujar Hanif
pada kunjungan kerjanya di
Kawasan Industri Medan, Jumat
(3/2).

Hadir Gubernur Sumatera
Utara (Gubsu) H Tengku Erry
Nuradi, Dirjen Binalattas Ke-
menaker RI Bambang Satrio
Lelono, Direktur Operasi dan
Pengembangan PT KIM Medan
(Persero) Prof Ilmi Abdullah,

dan para pimpinan PT KIM Me-
dan, Kadis Tenaga Kerja Provsu
Bukit Tambunan, Kepala
BBPLK Medan Fahrurozi, Ke-
pala Balai K3 Medan dan para
pelaku Industri di Sumut.

Pada kesempatan itu Mena-
ker mengatakan untuk men-
capai tenaga kerja terampil
hingga 113 juta tersebut peme-
rintah tidak akan bisa melaku-
kan hal ini sendiri, dukungan
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segala cara urk (maksudnya:
untuk) mamenangkan (maksud-
nya : memenangkan) anaknya
yang mau dijadikan Gubernur
dan mau melawan Jokowi di
2019 sungguh kitor (maksud-
nya:  kotor) permainan itu MUI
dibayar berapa ya utk itu,” kata
Komariah di akun facebooknya.

Kemudian ada juga komen-
tarnya yang mengatakan “MUI
yang dipercaya umat Islam ter-
nyata maon (maksudnya : main)
politik dengan SBY kotor benar
permainan dst”. Dari postingan-
nya itu, sejumlah netizen di Palu-
ta menganggap bahwa Koma-

riah Siregar telah melakukan
pelecehan terhadap lembaga
keagamaan MUI secara global.

Menanggapi hal tersebut,
MUI Kabupaten Paluta bersama
sejumlah ormas Islam dan kala-
ngan aktivis di antaranya Ganti
P Pulungan dari MD KAHMI
Paluta, Amas Muda Hasibuan
dari BKM Paluta, Sekretaris MUI
Paluta Adabul Ahyar, Wakil Ketua
MUI Paluta Awaluddin Hara-
hap, Sekretaris MUI Padang Bo-
lak Irwan Assehat, tokoh aktivis
pemuda Habibi P Harahap
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ini artinya memperkuat dan
mempertegas dugaan pe-
nyadapan,” ujar Wakil Sek-
jen Demokrat Didi Irawadi
Syamsuddin di Jakarta,
Jumat (3/2).

Didi menekankan pi-
hak kepolisian harus segera
proaktif memeriksa dugaan
penyadapan terhadap SBY
yang mencuat pascaper-
nyataan oleh pihak Ahok
di persidangan.

“Dari pernyataan pihak
Pak Ahok yang menyatakan
memegang bukti atau trans-
krip atau apa pun namanya
yang menyatakan ada per-
cakapan antara Pak SBY
dengan Pak Ma’ruf Amin,
makin memperjelas du-
gaan penyadapan ilegal,”
kata Didi.

Didi mengatakan kasus
dugaan penyadapan ini ti-
dak membutuhkan aduan

Ahok bertemu dengan Ke-
tua Umum MUI, Kiai Ma’ruf
Amin,” katanya, Jumat
(3/2).

Penolakan tersebut di-
karenakan akhlak Ahok
yang dianggap kurang baik,
bahkan dianggap dapat
menimbulkan kegaduhan
dan memecah belah ma-
syarakat.

“Karena sifat Ahok labil,
ceroboh dan mulutnya
enggak bisa dijaga, sehingga
itu membuat kemarahan
semua pimpinan MUI bah-
kan umat Islam se-Indo-
nesia,” tegasnya.

Meskipun marah,
Muhyiddin meminta kepa-
da seluruh elemen masya-
rakat, terutama yang terga-
bung dalam ormas keaga-
maan untuk tetap menjaga
diri dan tidak melakukan
p e r b u a t a n  m e l a w a n
hukum

Wapres: Sertifikasi Khatib Tak Mudah
juga mencapai sekitar satu juta dengan jumlah
mubalig seperti khatib termasuk imam sekitar
lima juta orang. “Memang tidak mudah, tapi
yang penting harus tahu keahliannya,” katanya
seraya menambahkan saat ini salah satu program
DMI adalah membuat aplikasi Masjidku untuk
mengklasifikasi keahlian para khatib dalam
bidang masing-masing misalnya di bidang tafsir,
fiqih dan lain-lain sehingga masyarakat bisa
memilih sendiri khatib sesuai keahliannya.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin mengatakan wacana mengenai
sertifikasi khatib atau penceramah shalat Jumat
merupakan aspirasi dari masyarakat.

Dia mengatakan pemerintah sebagai
fasilitator akan memberikan wewenang standa-
risasi khatib kepada para ulama yang ada di
organisasi kemasyarakatan Islam. Lukman
mengatakan pemerintah tidak bertindak
sendirian untuk menetapkan sertifikasi khatib.
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Otak Pembunuh Kuna
Terancam Hukuman Mati

MEDAN (Waspada): Reskrim Polrestabes Medan menjerat
otak pelaku pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna, 43,
pengusaha air softgun di Kesawan dengan ancaman
hukuman mati.

“Tersangka Siwaji Raja alias Rj dijerat pasal 340 jo 338
dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur
hidup,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Sandi
Nugroho didampingi Kasat Reskrim AKBP Febriansyah
usai shalat Jumat di masjid Polrestabes, Jumat (3/2).

Dijelaskan Kombes Sandi, saat ini Satreskrim Polrestabes
Medan tengah menyiapkan kelengkapan berkas para pelaku
untuk diserahkan ke Kejari Medan agar segera disidangkan.
Bahkan, nantinya dalam waktu dekat akan dilakukan
rekonstruksi agar kasusnya jelas.

“Kita sudah bekerja sesuai prosedur dalam menetapkan
pasal kepada para tersangka termasuk otak pelaku. Nanti
akan dilihat dipersidangan,” sebutnya.

Disinggung mengenai alat bukti, mantan Kasat Reskrim
Poltabes Medan ini mengaku sudah melengkapi seluruh
barang bukti yang didapat dari para tersangka dalam

Waspada/Rudi Arman/B

TERSANGKA Raja, otak pelaku penenbakan Kuna saat
menjalani pemeriksaan dokter di Polrestabes Medan.
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MEDAN (Waspada): Dua penjahat dari dua komplotan berbeda
yang selama ini beraksi di Kota Medan ditembak petugas dari Polsek
Sunggal dan Polsek Medan Kota.

Pelaku Rampok  Rumah Mewah
Dan Pecah Kaca Mobil

Waspada/gito ap/C

KAPOLSEK Medan Kota Kompol Martuasah H Tobing (kanan) didamping personel memperlihatkan
tiga pelaku pecah kaca mobil menggunakan serpihan busi serta barang bukti kejahatan di
Mapolsek Medan Kota, Jumat (3/2) .

Mereka selama ini pelaku pemecah kaca
mobil dengan serpihan busi dan merampok
rumah mewah. Kedua pejahat yang roboh
diterjang timah panas tersebut dibawa ke RS
Bhayakara Jalan KH Wahid Hasyim Medan.
Sedangkan kawan-kawan mereka masing-
masing dijebloskan ke dalam sel dan empat
orang masih diburon.

Kapolsek Sunggal Kompol Daniel Marunduri,
Jumat (3/2), mengatakan, awalnya BS Cs
komplotan  perampok rumah mewah mengen-
darai mobil Terios menuju kediaman korban
Yosep, pengawai Telkom, di  Jalan Setiabudi
Pasar II Kec. Medan Selayang. Setiba di rumah
korban, BS dan JP (DPO) masuk ke dalam

rumah dengan merusak pintu pagar dan pintu
grasi. Sedangkan tersangka JA dan D (DPO)
berjaga-jaga di dalam mobil.

Selanjutnya BS dan JP menjarah barang-
barang berharga. Namun, aksi mereka dipergoki
korban Yoseph hingga terjadi perkelahian.
Tersangka JP menodongkan senjata air softgun
ke arah korban sehingga tidak berkutik. Ke-
mudian, BS menganiaya korban hingga tidak
sadarkan diri.

Akibat kejadian itu, korban mengalami
kerugian 1 laptop merek Asus, 1 kamera merek
Nikon, 1 cincin emas bermata blue safir, 1 cincin
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Jawaban Sudoku:

Ada-ada Saja ...
melahirkan makhluk aneh
yang mirip kodok, seperti di-
lansir koran the Daily Mail, Ka-
mis (2/2).

Bayi yang dilahirkan Nya-
thi kemudian meninggal dan
dia bersama suaminya mem-
bawa jasad bayi itu ke desa un-
tuk meminta petunjuk dari
para tetua.

“Saya cepat-cepat ke ru-
mah dan terkejut melihat se-
ekor kodok yang dilahirkan is-
tri saya. Di rumah sakit mereka
(dokter) membenarkan istri sa-
ya sudah melahirkan tapi me-
reka juga kaget,” ujar Nomore.

Menurut portal berita lokal
The Herald, bayi itu lahir di Ru-
mah Sakit Daerah Gokwe dan
sempat mendapat perawatan.

Sejauh ini belum ada kete-
rangan medis tentang kelahi-
ran yang janggal itu. Kepada
Desa Njelele mengatakan pi-
hak rumah sakit tidak bisa
menjelaskan apa yang telah
terjadi. (dm/And)

MEDAN (Waspada): Men-
teri Tenaga Kerja (Menaker)
RI Hanif Dhakiri menilai le-
bay atas isu serbuan tenaga
kerja asing (TKA) asal negeri
Tiongkok yang marak di me-
dia sosial. Menurutnya, infor-
masi itu bisa membuat bang-
sa lupa untuk membangun
daya saing.

“Istilah yang dipakai itu le-
bay, karena faktanya tidak se-
perti itu. Bahwa ada yang ile-
gal, ya. Tetapi jumlahnya ma-
sih kecil dan terkendali,” ujar
Hanif kepada wartawan usai
membuka acara Silaturahim
Ikatan Keluarga Alumni Per-
gerakan Mahasiswa Islam In-
donesia (IKA PMII) Sumatera
Utara (Sumut) di Hotel Garu-
da Plaza Medan, Jumat (3/1).

Hanif didampingi Guber-
nur Sumut HT Erry Nuradi, Ke-
tua DPW PKB Sumut Ance Se-
lian dan Sekretaris Komisi E
DPRD Sumut Ahmadan Ha-
rahap menyebutkan bahwa
pemerintah tidak menampik
adanya kemungkinan masuk-
nya tenaga kerja asing ilegal
ke Indonesia melalui berba-
gai cara. Namun dirinya mene-
gaskan, jumlahnya tidak se-

perti yang diisukan di sosial
media belakangan ini.

“Kalau dibanding tenaga
kerja asing di negara lain, ten-
tu lebih kecil. Di Singapura
itu, jumlah tenaga kerja asing
itu sepertiga dari penduduk-
nya. Sementara kita secara
nasional saja cuma 74 ribu,”
katanya.

Selain itu, lanjut Hanif, ka-
sus-kasus yang terjadi seputar
tenaga kerja asing ilegal jum-
lahnya kurang dari 1.000 per-
tahun. Meskipun jumlahnya
tergolong kecil, tetapi tetap di-
tanggapi serius dan ditangani.
Dengan begitu, dirinya kemba-
li mengingatkan agar isu terse-
but tidak dibesar-besarkan.

“Khawatir boleh saja, te-
tapi masyarakat jangan terla-
lu khawatir. Karena nanti kita
malah lupa bahwa kita ini ha-
rus membangun daya saing,
terutama SDM kita,” sebutnya.

Menurut Menaker, isu me-
nakut-nakuti soal serbuan te-
naga kerja asing ilegal ini su-
dah muncul tiga kali dalam
dua  tahun terakhir, yakni pada
Februari 2015, kedua sekitar
April 2016 dan selanjutnya
pada Desember 2016. Begitu

juga sebelum digelarnya Pil-
pres 2014.

Menaker mengatakan ba-
han baku konflik yang paling
berbahaya dan mudah disulut
ada tiga yakni soal agama, et-
nis dan komunis. Karenanya
dia meminta agar masyarakat
lebih jeli dan cerdas menyikapi
berita dan informasi yang be-
redar terutama di sosial media,
sebab banyaknya informasi
menyesatkan (hoax).

Sementara Gubernur Su-
mut HT Erry Nuradi dalam
sambutannya mengatakan
kondisi bangsa saat ini tengah
dilanda persoalan degradasi
moral di semua tingkat kehi-
dupan masyarakat. Baik peja-
bat, pemuda, wanita, pelajar
mahasiswa termasuk pema-
ngku moral dan bukan tidak
mungkin tokoh lintas agama.

G u b s u  m e n e g a s k a n ,
bangsa ini harus tegas kepada
siapapun yang merusak persa-
tuan, kerukunan dan toleransi.
Selruh pemimpin pada tingka-
tan dan bidang apapun memi-
liki tanggungjawab untuk terus
menjaga nilai-nilai dan peri-
laku luhur, dan persaudaraan.

                        (h02/m32/I)

Menaker: Serbuan TKA
Asal China Hanya Isu

Pandangan Buta Trump  ...
yang memorak-porandakan Timur Tengah dan
para imigran Muslim di Barat yang membantai
penduduk di klub malam, gedung perkantoran,
dan gereja. Trump berpendapat bahwa sangat-
lah penting untuk melakukan tindakan pen-
cegahan yang ekstrim sekalipun.

“Ideologi penuh kebencian yang dimiliki
para Islam radikal tidak diperbolehkan mema-
suki dan menyebar di dalam komunitas (ne-
gara) kita,” tegas Trump kala itu.

     Kalimat Trump itu kembali memicu teori
anti-Islam yang selama 20 tahun terakhir dija-
dikan sebagai perdebatan terkait keamanan
dan kontraterorisme. Trump menguatkan pan-
dangan buruk tentang Islam kepada para ba-
wahan barunya yang menjabat posisi krusial,
Letjen Michael T. Flynn, penasihat keamanan
nasional, dan Stephen K. Bannon, ahli strategi
kepresidenan.

Pandangan Trump ini merupakan perpa-
duan antara thesis pertentangan sipil dari ilmu-

wan politik Samuel P. Huntington serta peri-
ngatan tegas akan kekerasan yang dilakukan
para kelompok ekstrimis yang mengundang
kritik kepada Islam .

Pandangan ini seolah menyamakan kelom-
pok teror semacam Al-Qaeda dan ISIS dengan
kelompok persaudaraan Muslim lainnya di selu-
ruh dunia  yang mengajarkan kedamaian. Ga-
watnya lagi, pandangan seperti ini dapat menim-
bulkan konspirasi bahwa pemerintah AS telah
disusupi oleh hukum syariah yang ditakutkan
akan mengambil alih Negara Paman Sam itu.

Pandangan seperti yang disebutkan di atas
membuat Islam dianggap sebagai sebuah ideo-
logi yang memusuhi agama-agama lain, seperti
Kristen dan Yahudi, oleh para penganutnya.
Islam dianggap sebagai penakluk umat ber-
agama lain yang melegalkan kekerasan dan
cuci otak agar tujuannya tercapai.   Perintah
ek-sekutif yang ditandatangani oleh Trump
pada Jumat minggu lalu, oleh mayoritas warga
AS, dianggap sebagai sebuah kemenangan awal
dalam keadaan geopolitik saat ini.  (NYT/Aldion/

KLB DBD Dan ...
Bahkan WHO (World He-

alth Organization) mencatat
Asia Tenggara merupakan ka-
wasan yang memiliki angka
kematian yang signifikan da-
lam kasus demam berdarah.

Saat ini telah muncul ende-
mik (wabah) baru yang muncul
di Aceh yaitu difteri. Difteri me-
rupakan penyakit yang dise-
babkan oleh bakteri Coryne-
bacterium diphteriae. Difteri
menyerang selaput lendir pa-
da hidung serta tenggorokan
dan terkadang dapat meme-
ngaruhi kulit.

Penyakit ini sangat mudah
menular dan termasuk infeksi
serius yang dapat mengancam
jiwa jika tidak segera ditangani.
Difteri menimbulkan selaput
yang menyumbat saluran per-
napasan penderitanya, sehi-
ngga berakibat pada kematian.

Sesuai laporan dari Kepala
Dinas Kesehatan Aceh, difteri
ini muncul akibat rendahnya
serapan imunisasi anti difteri
itu sejak dua tahun lalu. Hal
ini akibat statemen yang bere-
dar di masyarakat bahwa imu-
nisasi adalah benda haram
dan diperparah lagi dengan te-
muan kasus pabrik imunisasi
palsu, sehingga kepercayaan
masyarakat akan pentingnya
imunisasi telah jatuh pada titik
terendah.

Masa inkubasi (saat bakteri
masuk ke tubuh sampai gejala
muncul) penyakit ini umum-
nya dua hingga lima hari. Ge-
jala-gejala yang mengindikasi-
kan penyakit ini meliputi; ter-
bentuknya membran abu-abu
yang menutupi tenggorokan
dan amandel, demam dan me-
nggigil, dakit tenggorokan dan
suara serak, dulit bernapas atau
napas yang cepat, pembeng-
kakan kelenjar limfa pada leher,
lemas dan lelah, hidung ber-
ingus yang awalnya cair, tapi
lama-kelamaan menjadi ken-
tal dan terkadang berdarah.

“Penyebaran bakteri difte-

ri dapat terjadi dengan mudah
dan yang utama adalah mela-
lui udara saat seorang pende-
rita bersin atau batuk. Jika se-
seorang diduga tertular difteri,
dokter akan segera memulai
penanganan, bahkan sebelum
ada hasil laboratorium. Dokter
akan menganjurkannya untuk
menjalani perawatan dalam
ruang isolasi di rumah sakit.
Lalu langkah pengobatan akan
dilakukan dengan dua jenis
obat, yaitu antibiotik dan an-
titoksin,” terang Hanif.

Sejak September 2016 pe-
nyakit Difteri di Aceh ditemu-
kan 4 kasus, rinciannya di Aceh
Utara 1 kasus,  Aceh Tenggara
2 kasus, Subulusalam 1 kasus
dan Pidie juga 1 kasus. Sedang-
kan 2017 ini, 1 kasus di Aceh Ta-

miang, 17 kasus di Aceh Timur,
5 kasus di Pidie Jaya, 1 kasus di
Aceh Besar, 1 kasus di Banda
Aceh, dan 1 kasus di Meulaboh.

Sementara Wakil Ketua I
DPRA, Sulaiman Abda menya-
rankan pemerintah Aceh, khu-
susnya kabupaten/kota harus
memiliki kebijakan prioritas
dalam anggaran kesehatan
dan program promosi keseha-
tan guna membangun kesada-
ran masyarakat akan penting-
nya menjaga kebersihan ling-
kungan agar perkembangan
wabah penyakit ini berkurang
dan dinas kesehatan perlu
memberi pemberitahuan ke-
pada masyarakat akan penti-
ngnya imunisasi dan akibat-nya
akan seperti apa jika menghin-
dar dari imunisasi. (cb01/J)

Gubsu: Industri  ...
dari dunia usaha tentunya sangat penting. Oleh karenanya
Anif mengajak dunia usaha, kalangan industri, manajer-manajer
HRD terutama untuk bisa terlibat aktif dalam program perce-
patan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan peme-
rintah saat ini. “Sehingga peran pemerintah dan swasta saling
melengkapi,” sebutnya.

Kementerian Tenaga Kerja, lanjutnya, saat ini tengah meng-
genjot skema pelatihan kerja. Skema ini harus menjadi prio-
ritas negara, swasta, masyarakat sipil, dan termasuk serikat
pekerja/serikat buruh.  Untuk mewujudkan hal tersebut, kun-
cinya, lanjut Hanif yakni peningkatan akses dan mutu pelatihan
kerja, agar semua orang bisa mendapatkan akses pelatihan
kerja di mana saja dan dengan mutu pelatihan yang baik. Di
semua daerah, Menaker menyarankan agar ada balai pelatihan
kerja atau semacamnya yang bermutu baik dan bisa diakses
oleh siapapun yang ingin meningkatkan kompetensi.

Gubsu H T Erry Nuradi mengatakan di Sumut ada 10.774
perusahaan 628 diantaranya perusahaan-perusahaan besar.
Tenaga kerja di Sumatera Utara diharapkan memiliki kom-
petensi yang baik. Industri diharapkan ikut berpartisipasi dan
meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, baik dalam hal
pendanaan, penyusunan materi pembelajaran dan yang tidak
kalah penting memberikan kesempatan untuk melaksana-
kan magang di perusahaan. Industri-industri yang ada di dae-
rah ini harus menerampilkan pekerjanya,” kata Gubsu.

Pada acara tersebut Menaker dan Gubsu menyaksikan
penandatanganan komitmen bersama antara BBPLK Medan,
Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Medan dengan
PT KIM (Persero) dalam rangka peningkatan kompetensi tena-
ga kerja yang berdasarkan kebutuhan industri. (m46/h02/J)

Anggota DPRD Paluta ...
melakukan rapat mendadak membahas hal
tersebut di kantor MUI Paluta, Jumat (3/2).

Dalam pernyataan MD KAHMI Paluta yang
diwakili Sekretaris Ganti P Pulungan yang per-
tama kali merespon postingan tersebut, me-
ngatakan bahwa dirinya sebagai umat muslim
dan pengurus ormas Islam merasa tidak terima
dan tersinggung atas komentar yang diposting
oleh Komariah tersebut yang dianggap telah
menghina ulama dalam hal ini MUI.

Lanjutnya, ia juga sudah menghubungi
dan mengklarifikasi tentang kebenaran dari
postingan tersebut dan yang bersangkutan
mengakui bahwa postingan itu adalah mi-
liknya dan dirinyalah yang memposting ko-
mentar tersebut.

Ketika ia tanya maksud dari postingan ter-
sebut, yang bersangkutan menjawab bahwa
dirinya membuat postingan itu karena hanya
merasa ada yang salah dengan kasus yang me-
nimpa Ahok yang dianggapnya telah bekerja
keras untuk membangun negara Indonesia.

Untuk itu Ganti menyatakan sikap atas na-
ma MD KAHMI Paluta merasa tersinggung dan
menganggap bahwa postingan tersebut telah
menghina seluruh ulama dalam hal ini MUI
serta berharap agar MUI Paluta menindaklan-
juti hal ini agar tidak menjadi polemik serta me-
nimbulkan gejolak di kalangan umat muslim.

Senada dikatakan oleh tokoh aktivis pemu-
da Habibi P Harahap menganggap bahwa pos-
tingan dari anggota DPRD Paluta Hj Komariah
tersebut merupakan penghinaan kepada ulama
di seluruh Indonesia dan meminta MUI Paluta
untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut
agar tidak menimbulkan gejolak.

Ketua MUI Paluta melalui Sekretaris Adabul
Ahyar didampingi Wakil Ketua H Awaluddin
Harahap mengatakan bahwa pihaknya akan
melakukan koordinasi dengan bagian hukum
dan bidang Kominfo dalam organisasi MUI
terkait hal tersebut.

Ketua BKM Kabupaten Paluta Amas Muda
Hasibuan menyatakan bahwa pihaknya sepen-
dapat dengan MUI Paluta bahwa permasala-
han ini harus ditindaklanjuti. (a35/C)

Demokrat: SBY Disadap  ...
dari korban atau pihak yang dirugikan kare-
na bukan merupakan delik aduan.

Dia menegaskan, penyadapan ilegal adalah
kejahatan dan setiap warga negara harus men-
dapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono
meminta pihak berwenang segera mengusut
kemungkinan penyadapan yang dilakukan
terhadap dirinya.

Sebab, tim pengacara Basuki Tjahaja Pur-
nama (Ahok) dalam persidangan mengaku me-
miliki bukti percakapan antara SBY dengan Ketua
Umum MUI Maruf Amin yang berkaitan dengan
Fatwa MUI soal kasus Basuki Tjahaja Purnama.

Pemerintah tidak sadap
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM

Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak
melakukan penyadapan telepon terhadap Pre-

siden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), dalam kaitannya dengan persidangan
kasus penodaan agama dengan terdakwa Ba-
suki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Pemerintah kita jamin tidak akan mau mela-
kukan intervensi seperti penyadapan yang dibi-
carakan masyarakat itu,” kata Yasonna di sela-
sela Pertemuan Tingkat Menteri tentang Hukum
dan Keamanan antara Indonesia dan Austra-
lia yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis lalu.

 Staf Khusus Bidang Komunikasi Presi-
den Johan Budi SP menegaskan bahwa Presi-
den Joko Widodo tidak punya kaitan dengan
dugaan penyadapan terhadap Presiden RI ke-
6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jangan proses yang ada di pengadilan atau
di luar pengadilan atau apa pun yang tidak ada
kaitannya dengan Presiden, dikaitkan dengan
Presiden,” kata Johan di komplek Sekretariat
Negera (Setneg) di Jakarta, Kamis. (ant)

34 Pimpinan MUI Tolak ...
“Imbauan  meminta kepada semua pihak ormas Islam un-

tuk menjaga diri tidak boleh menjadi hakim sendiri, tidak bo-
leh melawan hukum selalu berkoordinasi dengan pimpinan
MUI di manapun berada, merapatkan barisan. Menyeleksi
berita ada yang benar atau tidak, kita perlu jernih dan teliti
dalam membaca dan memilih (berita), sehingga tidak mudah
terprovokasi,” tutupnya. (okz)

Wapres: Sertifikasi Khatib  ...
Untuk aspirasi permintaan sertifikasi juga merupakan arus
besar dari kalangan masyarakat yang diwakili ormas Islam.

Menurut Lukman, ada kecenderungan beberapa masjid
menyampaikan khutbah yang justru memicu perpecahan umat
Islam karena isi ceramah yang kontradiktif dengan nilai ke-
Islaman itu sendiri.

Yasonna Minta KPK ...
Yasonna menyebutkan dirinya diperiksa KPK dalam kapasi-

tasnya sebagai Anggota DPR saat kasus e-KTP terjadi. “Itu kan
waktu itu saya di Komisi II, mungkin diperlukan keterangan
mengenai bagaimana alokasi anggaran dan lainnya,” katanya.

Ia menilai Program e-KTP itu baik, mungkin pelaksanaan-
nya yang kurang sempurna. “Itu dulu kan disepakati menjadi
single identity number yang bisa dipakai untuk pajak, nomor
keamanan pribadi, bisa untuk nomor mahasiswa. Ini baik ta-
pi dalam pelaksanaannya amburadul,” katanya.

Sebelumnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menjadwalkan pemanggilan kepada Menteri Hukum dan HAM
Yasonna H Laoly dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin pa-
da Jumat (3/2).

Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait
dugaan korupsi yang sedang diusut lembaga antikorupsi itu.
Namun Yasonna belum bisa memenuhi panggilan itu.

Otak Pembunuh Kuna  ...
menghabisi nyawa Kuna. Namun, ia tidak
merinci proses pemeriksaan terhadap para
tersangka. “Akan segera kita lakukan konfrontir
dengan mempertemukan Raja dengan para
tersangka,” ujar Sandi.

Walaupun Raja tidak mengakui perbuatan-
nya, lanjutnya, polisi sudah memiliki bukti.
“Kita bukan  mengejar pengakuan, tapi sudah
memiliki bukti tentang keterlibatan Rj dalam
kasus ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, selama pemeriksaan
kondisi Raja dalam keadaan sehat. Walaupun

pihak kuasa hukum meminta agar proses
penyelidikan dibantarkan karena mengalami
sakit gula dan jantung koroner.

“Memang pengacara Raja sempat menga-
jukan permohonan pembantaran karena sakit.
Namun pengajuan itu tidak bisa dipenuhi kare-
na setelah diperiksa tim medis ia (Raja) dalam
kondisi sehat,” kata Kombes Sandi.

Diketahui, Tim Khusus dari Polda Sumut
bersama Polrestabes menangkap Raja otak
pelaku penembakan terhadap Kuna di Kota
Jambi. Sebelumnya petugas telah mengaman-
kan tujuh orang tersangka. Dua diantaranya
ditembak mati. (m39/C)

Albayan ...
supaya adil, kecuali keluarga korban memaaf-
kan dan menerima diat. Jika yang dibegal itu
tidak mati, tetapi cedera, maka pelakunya juga
harus dicederai pula. Misalnya; Kalau si peram-
pok melukai tangan orang, maka tangannya
juga harus dilukai.

Menurut Syeikh  Abubakar Jabir Aljaziri da-
lam kitabnya Minhajul Muslim, perampokan
itu dosa besar, maka dalam Islam mereka harus
dihukum dengan yang setimpal pula. Peram-
pok yang menghilangkan nyawa orang wajib
dibunuh, kecuali dia mau bertobat. “Maka
perangilah kelompok yang berbuat aniaya itu
sehingga mereka kembali ke jalan Allah
(QS. Alhujurat:9).

Bila perampokan itu berkelompok, Pe-
merintah wajib memerangi mereka sehing-
ga mereka kalah. Pahala memerangi peram-
pok sama dengan jihad di jalan Allah. Kota-
kota besar di dunia yang aman damai karena
tidak ada kelompok perampok, sebaliknya kota-
kota yang tidak aman dari criminal ini karena
banyak perampoknya.

Rasulullah SAW pernah mengirim tenta-
ranya untuk memerangi kelompok perampok
yang dipimpin oleh Amir Ibnu Tufail. Kelompok
mereka dihancurkan sehancur-hancurnya.
Sebagian mereka dibunuh, sebagian dihukum
berat dan sebagian lagi masuk Islam. Tentara
atau polisi muslim yang mati waktu memera-
ngi perampok termasuk syahid.

2 Ditembak, 4 Buron ...
emas putih, 1 gelang emas putih, 1 pasang kerabu, 1 kerabu
emas putih, 1 kalung emas putih bermata permata, 1 cincin
berlian, 1 pasang anting emas putih batu mutiara, uang Rp1
juta, serta surat berharga lainnya.

Menurut Kompol Daniel Marunduri, dari hasil penyelidikan
diketahui keberadaan tersangka BS di kawasan Jalan Ringroad/
Gagak Hitam.Petugas menyergapnya. Hasil keterangan BS,
polisi meringkus tiga tersangka lainnya JA, S, dan Ar dari kedia-
man mereka. Ketika dilakukan pengembangan, kata Daniel,
tersangka BS mencoba kabur. Di situ petugas menembak ka-
ki kiri BS untuk menghentikan pelariannya.

“Dari para tersangka ini, kita menyita barang bukti 1 pist-
ol air softgun, 1 magazine air softgun, 1 borgol, 1 alat kejut strum,
2 besi pencongkel, 2 ponsel, 1 tablet merek Mito, 3 kunci letter
T, mata uang asing, dan 2 jam tangan,” ujar Daniel.

Dijelaskannya, saat ini petugas masih memburu dua lagi
pelaku berinisial JP dan D. “Para tersangka ini beraksi bukan
di Medan saja, melainkan di luar Kota Medan. Setiap  melakukan
aksinya, tidak segan-segan melukai korbannya,” tutur Daniel.

Sementara BS, 29, warga Jl. Kapten Muslim, Kec. Medan
Helvetia, diboyong ke RS Bhayangkara Poldasu untuk menjalani
perawatan. Dia merupakan otak pelaku dan telah berulang
kali masuk penjara. Sedangkan tiga rekannya JA, 25, warga Jl.
Karya, Kec. Medan Johor, dan dua penadah yang menerima
hasil kejahatan S, 36, warga Jl. Sutomo Ujung, serta Ar, 30, warga
Jl. Sei Mencirim, Sunggal, diboyong ke Polsek Sunggal. Penang-
kapan tersangka atas laporan korban Yoseph Muchtar yang
membuat laporan LP/111/I/2017 tanggal 18 Januari 2017.

Secara terpisah, Kapolsek Medan Kota Kompol Martuasah
H Tobing didampingi Kanit Reskrim AKP Martualesi Sitepu
dan Panit Reskrim Iptu Ridwan kepada wartawan di Mapolsek
Medan Kota, Jumat (3/2), mengatakan, pencurian dengan mo-
dus pecah kaca mobil menggunakan serpihan busi itu dila-
porkan dua korban.

Korban pertama Husin Lubis, 37, warga Jl. M Nawi Harahap
Blok E. Peristiwa terjadi, Senin (23/1) pukul 12:45 di parkiran
RM Ayam Penyet Joko Solo Jl. DR GM Panggabean. Berdasarkan
laporan LP/50/K/I/2017/SU/Polrestabes Medan/Sek Medan
Kota, 23 Januari 2017, korban mengaku kehilangan uang Rp80
juta yang diselipkan di bawah jok mobil.

Menurut Kapolsek, sebelum peristiwa terjadi, korban meng-
ambil uang di Bank Sumut senilai Rp80 juta, kemudian dimasuk-
kan dalam plastik warna hitam dan diletakkan di bawah jok
kursi depan, lalu pelapor makan siang. Selesai makan korban
melihat kaca samping mobilnya sebelah kiri sudah pecah, dan
uang yang disimpan di bawah jok telah hilang.  Sedangkan
korban kedua, Djawawi, 45, warga Jl. Kelapa Sawit.

Peristiwa terjadi Senin (30/1) pukul 13:45 di parkiran Cafe
Coffee Box Jl. Palang Merah. Saat itu, mobil korban Mitsubishi
Pajero Hitam BK 108 DW di parkir tidak jauh dari cafe.

Tidak berapa lama, tukang parkir melihat pelaku memecah-
kan kaca samping belakang sebelah kiri mobil milik korban.
Tukang parkir sempat mengejar pelaku, namun pelaku berha-
sil melarikan diri menggunakan mobil.

Penangkapan ketiga tersangka, kata Kapolsek, berdasarkan
rekaman CCTV dan pemeriksaan saks-saksi yang melihat pelaku
menggunakan mobil jenis Suzuki APV hitam. Dalam penyeli-
dikan itu, Rabu (1/2) pukul 15:00 petugas melihat mobil dicuri-
gai parkir di Bank Sumut. Saat mobil keluar dari Bank Sumut,
petugas mengikuti hingga Jl. Yos Sudarso, dan saat lalu lintas
macat mobil pelaku dihentikan petugas.

“Saat itu pelaku sempat tidak membuka pintu, sehingga
dipaksa dan akhirnya pintu terbuka dan dilakukan penggele-
dahan badan dan mobil. Dari hasil penggeledahan ditemukan
plat nopol lebih dari satu dan kunci letter T,” kata Kapolsek.

Dengan bukti awal tersebut, ketiga tersangka diinterogasi dan
mengakui perbuatannya bersama dua orang lagi yang hingga
kini masih diburon. Kedua pelaku yang diburon menggunakan
mobil Avanza Silver dan mengendarai sepeda motor Jupiter MX.

Petugas mengembangkan kasus ini, dan sekira pukul 23:30
ketiga tersangka dibawa keliling menggunakan tiga mobil untuk
menunjukkan tempat mereka beraksi. Saat tiba di lokasi pertama
RM Ayam Solo, tersangka Muliadi mencoba kabur lalu dikejar
dan diberi tembakan peringatan dua kali, tetapi tidak diindahkan.
Karenanya, petugas mengarahkan sasaran tembak ke betis ka-
nan tersangka. Setelah dilumpuhkan tersangka dibawa ke RS
Bhayangkara. Barang bukti diamankan, mobil Suzuki APV yang
digunakan pelaku saat beraksi, satu kunci letter T, pecahan busi,
uang tunai Rp375.000, empat HP, dua kartu ATM (Bank Mestika
dan BCA). Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP dengan anca-
man hukuman 7 tahun penjara.  (m27/czal/K)

BANDA ACEH (Waspada):
Sedikitnya 20 kios  tempat ber-
jualan buah-buahan kios jua-
lan koran terbakar.  Pasar bu-
ah-buahan dan kios penjualan
koran yang terletak di di depan
SMP Negeri 4 Peunayong Ban-
da Aceh, itu terbakar sekitar
pukul  00:30, Jumat (3/2). Ke-
bakaran diduga  dari korsle-
ting listrik.

Pantauan Waspada, dela-
pan unit truk pemadam keba-
karan dikerahkan  memadam-
kan api. Dalam waktu sekitar
30 menit api dapat dikuasai
pemadam. Pemadaman itu tu-

rut di-back up aparat kepoli-
sian dari Polsek Kuta Alam,
Koramil Kuta Alam dan anggo-
ta Rapi Kota Banda Aceh yang
ikut membantu memadam-
kan dan mengamankan kios
buah-buahan dan tempat
penjualan koran warga.

Usai terjadi kebakaran, pi-
hak kepolisian memberi  garis
police line, tanda dilarang me-
lintas di tempat kejadian per-
kara (TKP ), tak ada korban ji-
wa dalam musibah itu. Na-
mun, kerugian materi  diperki-
rakan mencapai  ratusan juta
rupiah. (b02/C)

20 Kios Pasar Buah Di B. Aceh Terbakar
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  WASHINGTON, AS (Waspada): Presiden
Donald Trump baru menduduki jabatannya
selama dua pekan, tapi mayoritas warga
Amerika Serikat sudah menginginkan Barack
Obama kembali menjadi pemimpin mereka. 

”Namun Donald Trump men-
jadi pengecualian.”

Jumlah responden yang
menginginkan Trump dimak-
zulkan bahkan mencapai 40
persen. Jumlah ini meningkat
dibanding pekan lalu, yang
hanya berjumlah 30 persen
responden.

Lebih dari setengah juta
warga AS telah meneken pe-
tisi daring yang dibuat kelom-
pok Impeach Trump Now
(Makzulkan Trump Seka-
rang). Petisi ini dibuat dengan
alasan Trump belum melepas-
kan kendali bisnis propertinya
meski telah menjadi orang
nomor satu di AS. 

Meski memenangkan elec-
toral college, taipan properti
asal New York itu kalah tiga juta

suara dari rivalnya, Hillary
Clinton.  Suami Melania
Trump ini juga menjadi presi-
den dengan popularitas teren-
dah dalam sejarah AS.

Sejumlah kebijakan kon-
troversial yang ia buat pada
hari-hari awal sebagai presi-
den, menjadi pemicu terus
turunnya kepercayaan rakyat
Amerika Serikat.

Berdasarkan survei ini,
hanya 26 persen responden
yang menyetujui kebijakan
imigran Trump. Pada Jumat
pekan lalu, Trump melarang
semua warga dari tujuh negara
mayoritas Muslim memasuki
AS selama 90 hari. Sebanyak
54 persen responden juga me-
nolak rencana pembangunan
tembok di perbatasan antara

AS dan Meksiko. 
Tembok yang rencananya

akan dibangun dengan biaya
hingga US$ 14 miliar itu bakal
dibebankan kepada rakyat
Amerika karena Presiden
Meksiko Pena Nieto menolak
turut membayar.

Jajak pendapat yang dirilis
Gallup pekan ini juga menun-
jukkan 47 persen responden
menilai Trump terlalu cepat
membuat kebijakan penting
yang akan mempengaruhi
negara. 

“Persepsi ini muncul kare-
na Trump telah membuat ba-
nyak dekrit meski baru 10 hari
berkuasa,” demikian kata Gal-
lup berdasarkan survei yang
dilakukan pada 30-31 Januari
lalu. (TI/IBT/And)

Seperti dilansir The Inde-
pendent, Jumat (3/2), keingi-
nan ini ditunjukkan dalam
jajak pendapat terbaru yang
dirilis Public Policy Polling. Se-
banyak 52 persen responden
dari total 725 orang yang dita-
nyai pada 30 dan 31 Januari
lalu berharap Obama kembali
memimpin AS. Sementara 43

persen responden sisanya
mengaku dapat menerima ke-
pemimpinan Donald Trump,
70 tahun.

“Biasanya presiden terpilih
berada di puncak popularitas
beberapa saat setelah menja-
bat,” kata Dean Debnam,
Kepala Public Policy Polling,
seperti dikutip IB Times. 

SYDNEY, Australia (Waspada): Seke-
lompok pecinta makanan di Sydney punya
cara lain untuk ‘memanjakan’ diri saat
makan dumpling (pangsit). Gelar Rekor
Dunia Guinness atau Guinnes World Record
dicetak Isaac Harding saat kejuaraan
makan dumpling nasional yang digelar di
Pitt Street Mall, Sydney, Kamis (3/2).

Setelah berlatih pada pekan lalu, Isaac
mengalahkan juara rekor dunia sebelumnya,
yang hanya bisa makan 18 buah dumpling.
Isaac berhasil memakan 30 buah dumpling
saat melawan 8 saingannya.

“Awalnya, saya mengatakan akan mema-
kan 22 buah dumpling, jadi ini lebih baik
dari yang diharapkan,” kata Isaac.

Pria tersebut mengonsumsi 30 pangsit
dengan sangat cepat, bahkan tidak bisa
merasakan apa yang jadi isi dumpling. 

Isaac telah beberapa kali mengikuti
kompetisi makan dalam tiga tahun terakhir.
Ia pertama kali ikut kompetisi saat berusia
17 tahun, dengan lomba makan hot dog.

Saat ia memenangkan hadiah sebesar
US$1.000 (sekitar Rp13 juta rupiah) ia mene-
mukan bakat tersembunyinya, yakni bisa

makan sebanyak-banyaknya dalam waktu
yang sangat cepat. Isaac pun merasa senang
dengan hasil kejuaran dumpling.

“Saya sangat-sangat senang. Saya men-
cetak beberapa rekor dunia yang tidak res-
mi, tapi ini adalah pertama kalinya gelar
Guinness World Record bagi saya,” tukas
Isaac.

Juri resmi Guinness World Record, Soljev
Malouf dengan seksama mengamati setiap
peserta kejuaraan, untuk memastikan mere-
ka mengikuti semua peraturan dan tata cara.

“Mereka harus memakan [dumpling]
satu per satu. Mereka harus mengunyahnya.
Tidak diizinkan untuk minum air,” kata
Soljev.

Bahkan dumpling harus memenuhi
standar tertinggi, sebelum disajikan kepada
para peserta.

Bagi Isaac, ia benar-benar telah mema-
sukkan 30 dumpling ke perutnya dalam
waktu dua menit. Kejuaraan makan
dumpling nasional di Australia diadakan
untuk menggalang dana bagi yayasan
kanker, bernama The Cure Brain Cancer
Foundation. (ABC/And)

ABC

ISAAC Harding mendapat rekor gelar Rekor Dunia Guinness dengan memakan pangsit terbanyak
dalam dua menit.

Rekor Dunia Makan Pangsit Terbanyak

Singapura Hukum Cambuk Diplomat
Saudi Atas Pelecehan Seks

SINGAPURA (Waspada): Pengadilan Singapura, Jumat
(3/2), menjatuhkan hukuman cambuk dan penjara pada
seorang diplomat Arab Saudi atas kasus pelecehan seksual.

Diplomat tersebut dinyatakan bersalah atas pelecehan
seks seorang pekerja magang sebuah hotel saat berlibur
di Singapura pada 2016 lalu.

Diplomat bernama Bander Yahya A. Alzahrani tersebut
dikenai hukuman cambuk empat kali dan penjara lebih
dari 26 bulan. Atas putusan vonis tersebut, diplomat Saudi
itu langsung mengajukan banding.

Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar
Rabu, diplomat Saudi tersebut dinyatakan bersalah atas
tiga dakwaan pelecehan seksual.

Di persidangan, pria berumur 39 tahun itu berdalih
bahwa korban, seorang wanita berumur 20 tahun, telah
berkonspirasi dengan dua staf hotel lainnya untuk
melibatkan dirinya dalam kasus ini dan memeras uang
darinya. Namun Hakim Distrik Lee Poh Choo menolak
pembelaan diplomat yang ditempatkan di Kedutaan Arab
Saudi di Beijing, Tiongkok tersebut.

Diplomat Saudi tersebut melakukan pelecehan seks
itu di sebuah kamar hotel saat berlibur di resor pulau
Sentosa, Singapura pada 14 Agustus 2016 lalu. (rtr/And)

Duterte Bersumpah Bunuh
Lebih Banyak Pelaku Narkoba

MANILA, Filipina (Waspada): Presiden Filipina Rodrigo
Duterte bersumpah akan membunuh lebih banyak lagi
pelaku narkoba meski dikecam kelompok aktivis hak asasi
manusia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Bahkan presiden 71 tahun tersebut berencana meng-
ikutsertakan militer dalam perangnya terhadap narkoba
yang telah menewaskan lebih dari 7.000 nyawa.

Duterte mengatakan segera mengeluarkan perintah
eksekutif untuk tentara agar berada di garis depan mela-
wan peredaran obat-obatan terlarang, yang ia gambarkan
sebagai ancaman keamanan nasional.

“Saya akan melibatkan Angkatan Bersenjata Filipina
(AFP) dan membuat masalah narkoba sebagai ancaman
keamanan negara,” ucap Duterte, Kamis (2/2). 

Rencana Duterte melibatkan tentara untuk memerangi
narkoba mendapatkan kecaman baru dari penggiat HAM
internasional yang berbasis di Amerika Serikat, Human
Rights Watch (HRW).

“Menggunakan personel militer hanya akan memper-
tinggi risiko kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan
dan taktik militer yang tidak pantas,” tutur juru bicara
HRW Jumat (3/2).

Penggunaan tentara menghadapi warga sipil telah
mengingatkan kembali pada masa kelam beberapa dekade
lalu. (SMH/And)

Pasukan Nigeria Tangkap Ribuan
Tersangka Teroris Boko Haram

LAGOS, Nigeria (Waspada): Pasukan pemerintah
Nigeria yang beroperasi di wilayah bergolak di timur laut
mengatakan, Kamis (2/2), pihaknya telah menangkap
3.332 tersangka teroris Boko Haram.

Penangkapan berlangsung antara Januari hingga 1 Feb-
ruari dalam operasi penyapuan, menyusul pemburuan yang
dilancarkan terhadap para pemberontak di hutan Sambisa.

Komandan Angkatan Darat yang bertanggung jawab
atas operasi, Mayor Jenderal Lucky Irabor, mengatakan
di antara para tersangka yang ditahan tersebut terdapat
26 warga asing, terdiri dari 17 warga negara Chad dan
sembilan Republik Niger.

Para tersangka saat ini berada dalam tahanan dan
menjalani pemeriksaan, tambahnya. Irabor mengatakan
pasukan pemerintah juga melakukan serangkaian operasi
penyergapan terhadap para teroris Boko Haram serta
menyita persenjataan dalam jumlah besar.

Kepala militer itu mengatakan kepada para wartawan
bahwa pasukan pemerintah telah menahan lima orang
yang diyakini sebagai teroris tingkat tinggi Boko haram.

Irabor mengatakan operasi penangkapan dilancarkan
melalui kerja sama dengan para personel pertahanan
sipil. Para tersangka ditangkap melalui sejumlah operasi
di berbagai wilayah di timur laut, tambahnya. (Ant)

PARIS, Prancis (Waspada):
Seorang pria ditembak seba-
nyak lima kali hingga mene-
mui ajalnya oleh tentara di
dekat Museum Louvre, Paris,
Prancis, Jumat (3/2). Pria ter-
sebut dilaporkan menghunus-
kan pisau ke arah tentara yang
melarangnya memasuki pusat
perbelanjaan bawah tanah.

Berdasarkan keterangan
juru bicara kepolisian setem-
pat, Yves Lefebvre, pelaku be-
rusaha menusuk salah satu
tentara dan kemudian ditem-
bak mati. Selain itu, ditemukan
dua pisau pada pelaku.

Kepala Polisian Paris, Mi-
chel Cadot, mengatakan ten-
tara yang menjadi sasaran

dilaporkan mengalami luka
sayatan di kepala. Sementara
tas punggung yang dibawa
pelaku telah diperiksa dan
tidak ditemukan adanya
bahan peledak.

Juru bicara kementerian
dalam negeri Prancis menga-
takan bahwa tim penyelidik
telah dikerahkan di lokasi
kejadian. Namun, hingga
berita ini diturunkan, belum
ada rincian tentang identitas
pelaku. Polisi telah menutup
seluruh pintu masuk di sekitar
lokasi kejadian serta melarang
kendaraan lewat. Kepolisian
Prancis menduga pria ini hen-
dak melancarkan serangan
terorisme.

Dilaporkan juga seorang
tersangka lainnya telah dita-
han, namun masih belum jelas
apakah ia terlibat dalam se-
rangan itu atau tidak.

“Ada individu kedua yang
berperilaku mencurigakan,
yang juga ditahan, tapi untuk
saat ini tidak terlihat kaitan
antara individu (kedua)
dengan serangan ini,” sebut
Cadot.

Museum Louvre yang ter-
letak di tengah pusat kota
merupakan salah satu tujuan
wisata yang sering dikunjungi
banyak turis. Saat kejadian
berlangsung, sedikitnya 1.000
orang berada di dalam mu-
seum. (AP/And)

AP

POLISI berjaga-jaga di sekitar Museum Louvre, Paris, pada Jumat (3/2), setelah sebelumnya
seorang pria ditembak mati karena berusaha menusuk seorang tentara.

Serang Tentara Dengan Pisau

Seorang Pria Ditembak Mati

O R I N O C A ,  B o l i v i a
(Waspada): Bolivia meresmi-
kan museum senilai US$ 7 juta
(sekitar Rp93 miliar) yang di-
dedikasikan kepada Presiden
Evo Morales dan penduduk
pribumi.

Seperti dilansir Reuters,
Jumat (3/2), museum berna-
ma Revolusi Demokratik dan
Budaya ini didirikan di kam-
pung halaman Morales di Ori-
noca, yang terletak di sebuah
gurun pasir di pegunungan
Bolivia.

Museum yang diklaim se-
bagai yang terbesar dan paling
modern di Amerika Latin ini

fokus pada keberhasilan yang
dicapai Morales. Museum ini
menampilkan ratusan hadiah
yang ia terima selama menja-
bat, juga foto, video dan se-
jumlah temuan arkeologi. 

Morales memerintahkan
pembangunan museum ini
sejak ia menjabat sebagai pre-
siden Bolivia pada 2006. ”Kota
ini membesarkan saya, mera-
wat saya, dan ini adalah cara
saya untuk mengucapkan teri-
ma kasih,” kata Morales sambil
berurai air mata dalam peres-
mian museum pada Kamis.

Sejumlah pihak mengkri-
tik pembangunan museum

sebagai buang-buang uang
belaka karena dinilai terlalu
jauh untuk menarik minat wi-
satawan. Kota tempat mu-
seum ini dibangun berjarak
400 kilometer dari Ibu Kota
Bolivia, La Paz.

Morales terpilih untuk ke-
tiga kalinya pada 2014. Tokoh
sayap kiri yang kini mulai me-
ngalihkan pandangan politik-
nya ke kubu kanan ini berniat
akan kembali maju dalam
pemilihan presiden pada
2019.  Namun upayanya akan
sulit karena dalam referendum
lalu, Morales tidak mendapat
dukungan besar. (rtr/And)

NDTV

PRESIDEN Bolivia Evo Morales berpose dekat patung dirinya di museum yang didedikasikan
padanya.

Bolivia Bangun Museum Rp93 M 

PORT VILLA, Vanuatu
(Waspada): Vanuatu, negeri
kepulauan di Pasifik Selatan,
memutuskan larangan impor
makanan cepat saji atau yang
lazim disebut junk food asal
negara Barat untuk memper-
baiki kualitas kesehatan war-
ganya.

Provinsi Turba, yang terle-
tak di sisi paling utara kepu-
lauan itu, berniat menerbitkan
undang-undang larangan
impor makanan asing dalam
dua tahun ke depan.

Provinsi ini hanya berpen-
duduk kurang dari 10.000
orang dan sebagian besar pen-
duduknya adalah petani ber-
ambisi menjadi kawasan
organis pada 2020. Pemerintah
setempat juga sudah meme-
rintahkan pengelola kawasan
wisata agar mulai memper-
kenalkan makanan lokal dan
organik.

Ketua dewan turisme Pro-
vinsi Torba, Luc Dini meyakini,
dilarangnya makanan Barat
masuk ke wilayah itu akan
meningkatkan kesehatan
rakyat.

“Saat ini kami mengalami
infiltrasi makanan cepat saji
dari luar negeri,” kata Dini.
“Memang sangat mudah me-
rebus mie atau nasi. Namun,
hampir tak ada nutrisi dalam
makanan tersebut. Selain itu
kami juga tak perlu mengim-
por makanan karena banyak

makanan yang tumbuh secara
organik di pulau kami,” tam-
bah Dini.

Provinsi Torba memang
memiliki banyak produk yang
bisa digunakan untuk berta-
han hidup misalnya ikan, ke-
rang, hingga nanas. Sementara
beras, permen, biskuit, dan
makanan kalengan semua
berasal dari impor.

“Kami tinggal di wilayah
paling terpencil di Vanuatu
dan sejauh ini kesehatan kami
baik karena makanan kami,
dan kami ingin terus sehat,”
tambah Dini. Ia melanjutkan,
di provinsi lain Vanuatu yang
warganya mulai menyantap
makanan Barat, kesehatan
warga mulai terganggu.

“Jika seseorang tersenyum
terlihat giginya mulai rusak,
karena gula menghancurkan
gigi mereka,” ujar Dini. “Kami
tak ingin itu terjadi di sini dan
kami tak mau makanan Barat
memberikan penyakit bagi
kami,” Dini menegaskan.

Ternyata rencana ini didu-
kung pemerintah pusat Va-
nuatu yang akan meneliti reak-
si dari warga setempat dan
turis. Kebijakan ini, masih kata
Dini, bisa menjadi keun-
tungan bagi negara-negara
Pasifik Selatan lainnya yang
memiliki rerata penderita obe-
sitas terbesar di dunia.

Kondisi itu kerap dikaitkan
dengan konsumsi makanan

cepat saji ala Barat yang terlalu
berlebihan. Sembilan negara
teratas dalam hal penderita
obesitas semua berada di
Pasifik Selatan yaitu, Samoa
Amerika, Nauru, Cook Islands,
Tokelau, Tonga, Samoa, Palau,
Kiribati,  dan Kepulauan
Marshall. (Tel/And)

Demi Kesehatan

Makanan Cepat Saji Barat Dilarang Di Vanuatu

YA N G O N ,  M y a n m a r
(Waspada): Polisi Mynmar
telah menahan seorang pria
yang diduga sebagai dalang
pembunuhan U Ko Ni, pena-
sehat hukum partai berkuasa,
Liga Nasional untuk Dmeok-
rasi (NLD).

Pelaku bernama U Myint
Swe ini, menurut laporan po-
lisi, telah ditahan di willayah
yang berbatasan dengan Thai-
land. “Tersangka kedua, U
Myint Swe telah ditangkap di
kota Myawady, Negara Bagian
Kayin,” kata Letnan Kolonel
Kan Win seperti yang dilansir
Myanmar Times pada Kamis
(2/2).

Win mengatakan tersang-
ka sedang diselidiki oleh De-
partemen Investigasi Tengah
Myawady dan akan segera
dikirim ke Yangon.

Polisi mulai mencari U
Myint Swe setelah menginte-
rogasi tersangka penembak,
U Kyi Lin. 

Menurut catatan intero-
gasi yang bocor ke media, U
Myint Swe telah mendekati
penembak di Yangon tahun
lalu dan meminta agar ia
membunuh Ko Ni dengan im-
balan sebuah mobil. 

Polisi  mengklaim dia
mempekerjakan Kyi Lin yang
ditangkap tak lama setelah

menembak Ko Ni dari jarak
dekat di luar bandara Yangon,
Ahad lalu.

Ko Ni adalah pengacara
Islam yang menjadi penasihat
hukum NLD (partai pemerin-
tah pimpinan Aung San Suu
Kyi). Menurut polisi, Myint
Swe yang diinterogasi sejak
Senin lalu, enggan membuka
informasi.

Hingga kini polisi masih
belum menemukan motif
pembunuhan, hasil interogasi
terhadap Kyi Lin, hanya mene-
mukan bahwa pembunuhan
itu bertujuan mempengaruhi
stabilitas politik Myanmar.

(MT/And)

Dalang Pembunuh Pengacara
Muslim Myanmar Ditangkap

PYONGYANG, Korea Utara
(Waspada): Pemerintah Korea
Utara memberhentikan men-
teri keamanan negara yang
selama ini dianggap sebagai
pembantu kunci pemimpin
mereka, Kim Jong Un.

Menteri unifikasi Korea
Selatan Jeong Joon-hee, Jumat
(3/2), mengatakan bahwa Kim
Won Hong diberhentikan se-
bagai pemimpin dinas rahasia
pada pertengahan Januari lalu.
Jeong Joon-hee tidak menje-
laskan bagaimana pemerintah
Korea Selatan mendapatkan
informasi soal pemecatan itu.

Joon-hee hanya mengata-
kan, kemungkinan masih akan

ada pemecatan pejabat tinggi
karena sejumlah pejabat di
kementerian keamanan nega-
ra masih dalam pemeriksaan.

“Selalu ada kemungkinan
bahwa pembersihan masih
berlanjut di Korea Utara seba-
gai bagian dari upaya mem-
perkokoh kekuasaan,” kata
Joon-hee. Won Hong dipecat
akibat dituduh melakuan
korupsi, penyalahgunaan we-
wenang, dan pelanggaran hak
asasi manusia.

Sejak berkuasa pada 2011
menggantikan ayahnya, Kim
Jong Un melakukan konsoli-
dasi kekuasaan dengan mela-
kukan pembersihan dan ekse-

kusi sejumlah pejabat tinggi.
Tahun lalu, wakil perdana

menteri urusan pendidikan
dikabarkan dieksekusi karena
tak bisa berdiri tegak saat
menghadiri sebuah acara
publik. Demikian pula Jang
Song Taek, yang dianggap
sebagai orang nomor dua di
Korea Utara, dikabarkan telah
dieksekusi pada 2012.

Nama lain yang dikabar-
kan telah dieksekusi adalah
mantan menteri pertahanan
Hyun Yong Chol. Kabarkan
Yong Chol dieksekusi pada
2015 dengan cara ditembak
senjata anti-pesawat udara.

 (Tel/And)

Pemimpin Korut Pecat Menteri Terdekatnya

 W A S H I N G T O N ,  A S
(Waspada): Departemen Ke-
uangan Amerika Serikat Kamis
(2/2) mengeluarkan pengu-
muman soal pelonggaran
sanksi terhadap satu badan
intelijen Rusia.

Badan intelijen tersebut
sebelumnya dijatuhi sanksi
oleh pemerintahan mantan
Presiden Barack Obama terkait
dugaan peretasan pada proses
pemilihan presiden AS tahun
lalu.

Dalam pernyataan, Depar-
temen Keuangan mengizin-
kan sejumlah transaksi terten-
tu dengan Dinas Keamanan
Federal Federasi Rusia (FSB).
Izin tersebut diperlukan dalam
melakukan impor, distribusi
atau penggunaan produk-
produk teknologi informasi
tertentu di Rusia.

Pada Desember tahun lalu,
Obama mengeluarkan sanksi
terhadap dua lembaga inteli-

jen utama Rusia, yaitu Direk-
torat Intelijen Utama (GRU)
dan FSB, atas tuduhan mem-
bantu operasi peretasan
dengan tujuan mencampuri
proses pemilihan presiden AS.
Sanksi juga dijatuhkan terha-
dap empat pejabat GRU serta
tiga perusahaan atas tuduhan
yang sama.

Selain itu, pemerintahan
Obama juga memerintahkan
pengusiran terhadap 35 dip-
lomat Rusia, yang dicurigai
melakukan aksi mata-mata,
serta menutup dua kompleks
milik Kedutaan Rusia sebagai
balasan atas “campur tangan
Rusia dalam pemilihan (presi-
den) AS dan pelecehan yang
dialami para diplomat kami di
luar negeri.”

Presiden AS Donald Trump
telah menyiratkan bahwa ia
kemungkinan akan mencabut
sanksi-sanksi terhadap Rusia
jika Moskow terbukti mem-

bantu dalam memerangi tero-
ris serta dalam upaya Amerika
Serikat mencapai berbagai
tujuan penting.

Sikap terbuka Trump yang
condong ke Rusia itu baru-
baru ini diteliti di tengah ke-
simpulan lembaga intelijen
AS bahwa Rusia telah mem-
bantunya memenangi pemi-
lihan presiden melalui pere-
tasan.

Rusia telah mengeluar-
kan bantahan bahwa pihak-
nya berada di balik serangan
dunia maya. Serangan itu
mengenai Komite Nasional
Demokratik dan surat elek-
tronik pribadi ketua tim
kampanye Hillary Clinton,
John Podesta.

Trump telah berulang kali
mengatakan ia meragukan ke-
benaran yang diajukan lem-
baga intelijen AS, yang menu-
duh Moskow melakukan
peretasan. (Ant)

AS Longgarkan Sanksi
Terhadap Badan Intelijen Rusia
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Seorang Ahok Saja Bikin
Geger Negeri - Umat Islam

eluruh jajaran MUI –termasuk Sumut— mengeluarkan sikap menyesalkan
terjadinya pelecehan, penghinaan, intimidasi, dan tidak diindahkannya
nilai-nilai etika, kehormatan lembaga peradilan dalam proses persidangan
perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

TAJUK RENCANA

Setelah menista Al-Quran dan ulama di Kepulauan Seribu akhir tahun lalu,
kali ini Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin yang dijadikan seperti ‘’pesakitan’’ dalam
persidangan ke-8 pada Selasa lalu. Ketua Umum MUI itu diperlakukan seolah-
olah seperti seorang terdakwa dalam persidangan yang berlangsung selama tujuh
jam. Wajar kalau Ma’ruf Amin kelihatan letih melihat kondisi fisik dan usianya sudah
lebih 70 tahun.

Seharusnya sebagai saksi ia diberi apresiasi, bukan malah dicecar dengan
pertanyaan-pertanyaan yang mendiskreditkan dirinya, seakan harga dirinya diinjak-
injak, menjadi korban pelecehan sehingga menjatuhkan kewibawaan dan harga
dirinya sebagai tokoh paling top di kalangan Nahdliyin dan Ketua Umum MUI Pusat.
Apalagi Ahok dan pengacaranya dengan nada keras, menghardik, menyebut saksi
berbohong, akan diproses hukum dll.

Wajar kalau umat Islam tersinggung
dengan sikap pelecehan terhadap ulama
yang sangat dihormati Ormas Islam
sehingga Ketua Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj
mengungkapkan, Ahok bakal mengala-
mi kerugian besar karena  menyinggung
perasaan warga NU. Ahok telah me-
nyinggung, dan orang NU nggak akan
pilih dia, demikian kata Said Aqil Siroj.

Arogansi dan sikap ego Ahok sangat
menonjol dan itulah yang membuatnya terbelit masalah. Ucapannya ceplas-ceplos,
tidak dipikirkan dampaknya, sesuka hati marah dan memaki-maki dengan kata-
kata kotor dan tidak pantas terhadap bawahannya. Belum lagi kebijakannya yang
berpihak pada kalangan orang kaya dengan menindas rakyat kecil lewat penggusuran
kawasan kumuh dan proyek reklamasi pantainya.

Konsekuensi logis dari perilaku kontroversial Ahok membuatnya dalam posisi
sulit. Belum selesai satu masalah sudah menimbulkan masalah lain, terhadap kalangan
umat Islam pula yang mayoritas dan berjuang keras memerdekaan negeri ini di
masa tempo doeloe. Wajar kalau disebut Ahok memang tidak tahu diri. Saat pemerintah
dan elite politik dan elemen bangsa berupaya menjaga kebhinnekaan, di situ pula
Ahok merusaknya. Negeri ini menjadi geger, umat Islam dibuat resah hanya karena
seorang Ahok. Setelah menyerang dan berkonfrontasi dengan FPI habis-habisan
juga dengan pengurus MUI, kini Ahok menyerang warga NU pula dengan mem-
permalukan sosok tokoh NU paling dihormati saat ini.

Ironisnya, Ahok tahu kalau NU merupakan ormas Islam terbesar di Indone-
sia dengan anggota mencapai lebih 40 juta orang, dan selama ini sudah banyak
membantunya, membela Ahok bila diserang lawan-lawan politiknya, terutama
dari kalangan Islam garis keras. Tak terbantahkan lagi, Ahok memang sedang berjudi.
Mungkin ia begitu yakin bisa dengan mudah memengaruhi umat Islam, menggiring
tokoh dan pengikut NU dengan kekuatan yang ada pada dirinya saat ini. Kedekatannya
dengan Megawati dan Presiden Jokowi, dengan Luhut Panjaitan dan elite kekuasaan
menjadi ‘’kartu as’’, terbukti bisa luput dari penahanan polisi dan kejaksaan serta
menggiring pendukungnya yang fanatik —meski harus berbenturan dengan umat
Islam.

Hemat kita, Ahok telah gagal dengan serangannya di persidangan walaupun
sudah menekan dengan intimidasi saksi palsu, akan dilaporkan ke polisi dll. Ahok
dan pengacaranya lalu meminta maaf pada Ma’ruf Amin. Sebagai ulama kharismatik
Ma’ruf Amin pun sudah memaafkan Ahok, namun tetap belum mau bertemu dengan
tokoh kontroversi dari kalangan non-pribumi itu. Kita melihat ini sinyal kepada
umat Islam Indonesia, khususnya warga Jakarta bahwa memaafkan orang yang
sudah memohon maaf merupakan kewajiban sesama insan (manusia). Namun
kelihatan Ma’ruf Amin ingin memberi tanda-tanda kepada umat Islam untuk tidak
memilih orang yang tega menista Al-Quran dan kini melecehkan ulama (MUI dan
NU). Sikap Ma’ruf Amin sejalan dengan Said Aqil Siroj.

Soal apakah ‘’sinyal’’ yang diperlihatkan Ma’ruf Amin dan Said Aqil Siroj bisa
diterima dan diikuti umat Islam di Jakarta menjelang Pilkada serentak yang sudah
di ambang pintu, semuanya akan terjawab10 hari lagi, tepatnya 15 Februari mendatang.+
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* Pemko Medan belum mampu atasi
masalah sampah
- Apalagi jalan berlobang

* Soal MW, Kadis Pertamanan jangan
takut sama pengusaha
- Percuma anak Medan, he...he...he

* Stabilitas harga pangan di Sumut
masih terjaga
- Walaupun kantong agak terseok-
seok

casila. Pendapat ini harus dibantah dan
ditolak dan ini merupakan fitnah dan pem-
bohongan publik.Yang mengatakan dan
menuduh itu tidak berpikir jujur dan rasio-
nal dan tidak argumentatif. Mereka hanya
melihat ujung,tidak melihat pangkalnya,
tidak melihat akar permasalahannya, me-
ngapa terjadi kegaduhan yang sekarang
ini.

Memang belakangan ini, gencar gera-
kan umat Islam dipelopori ulama, membela
Alquran terhadap perbuatan orang yang
menodainya, menghinanya. Dan itu terjadi,
adalah sebagai reaksi atas adanya aksi (usaha)
memburukkan Alquran dan ulama oleh
ucapan Ahok. Maka tuduhan itu tidak jujur,
menuduh umat Islam dipelopori ulama
sebagai pemecah persatuan, merusak
NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.
Mereka lupa atau menyembunyikan akar
permasalahannya yang menimbulkan
semua gejolak ini. Sesungguhnya itu akibat
atas ucapan Ahok yang menuduh Alquran
surat Al-Maidah 51 itu digunakan ulama
untuk membohongi umat Islam.

Ulama tidak membohongi umat, justru
QS Al-Maidah 51 itu menyuruh, mewajib-
kan ulama menyampaikan atau mendak-
wahkannya pada umat Islam yang tidak
boleh orang Islam memilih pemimpinnya
dari golongan kafir. Ulama tidak membo-
hongi umat. Ulama memunyai jasa pada
umat, pada NKRI pada Pancasila rela me-
ngorbankan jiwa raganya demi mem-
belanya.

Sejarah menjadi saksi ketika mengha-
dapi tentera Belanda yang terdengar peki-
kan Allahuakbar oleh pasukan Hisbullah,
Alwathan, dsb. Maju pantang mundur.
Maju pantang mundur dengan tekad mer-
deka atau mati bersedia mati syahid demi
menegakkan NKRI, Pancasila dan Bhineka

Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda.
Dengan bermodalkan bambu runcing,

diikuti dengan tetesan darah dan doa, rela
mati syahid demi menegakkan NKRI. Maka
apa yang mereka kerjakan sekarang adalah
sebagai reaksi dari orang-orang yang ingin
menista Alquran dan merusak NKRI. Bu-
kan memecah persatuan. Justru ucapan
Ahoklah yang memecah persatuan, sehing-
ga timbul situasi sekarang ini yang semakin
gawat.

Kenapa Harus 46 Saksi?
Oleh Kapolda DKI Jakarta dinyatakan

dan kenyataan pada sidang perkara dugaan
penistaan Alquran, QS Al-Maidah 51 oleh
Ahok, akan dipersiapkan 46 saksi. Timbul
pertanyaan, kenapa harus sampai 46 saksi?
Biasanya satu perkara pidana diperlukan
di antaranya bukti, pelaku, korban, alat
digunakan pelaku, tempat terjadinya, saksi,
dsb.

Biasanya duaalat bukti sudah cukup
menjadi sarat untuk membuktikan si pelaku
bersalah (pidana). Sebagai bukti pelaku:
sudah diakui oleh Ahok ucapannya itu.
Sebagai bukti ucapannya: ada rekamannya.
Sebagai bukti korban: Pendapat MUI bahwa
ucapan Ahok itu telah menista/menodai
QS Al-Maidah 51 dan ulama.Sebagai bukti-
tempat kejadian : Pulau Pramuka di Kepu-
lauan Seribu. Semua bukti lengkap.

Membuat menyiapkan 46 saksi, diper-
tanyakan apa maksudny ? Apakah akan
membuat agar hasil vonis hakim ringan,
misalnya 3 tahun? Rasionalnya, seandainya
terjadi hasil persidangan, 26 saksi mem-
beratkan tuduhan penistaan oleh Ahok,
tapi 20 saksi menolak tuduhan penistaan
oleh Ahok. Maka hakim akan memutuskan
tiga tahun penjara. Berakibat Ahok masih
berkesempatan untuk menjadi Gubernur
DKI. Dimana bila hakim memvonis 5 tahun
penjara, maka kesempatan Ahok jadi
Gubernur DKI batal. Apakah agar fonis
kira-kira 3 tahun ini yang diharapkan?

Hal ini telah terjadi, dimana ketika pe-
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Oleh dr Arifin S. Siregar.
meriksaan di tangan Polisi, maka saksi 14
orang, sehingga yang memberatkan
tuduhan penistaan oleh Ahok hanya beda
tipis dengan yang meringankan tuduhan.
Sehingga menjadi argumentasi untuk hakim
memvonis Ahok (P21) sebagai tersangka
ringan dan tidak perlu ditahan (hal perbe-
daan tipis ini ada diucapkan Kapolri sebagai
alasan untuk tidak menahannya karena
Ahok tersangka ringan). Mencekal Ahok
tidak melarikan diri keluar negeri tidak
rasional, karena ia ingin mengikuti Pilkada.

Pendapat MUI sebagai mewakili penda-
pat umat Islam apakah belum cukup sebagai
bukti adanya penistaan itu? Penistaan itu
adalah relatif, bergantung pada apakah
yang menilai itu orang Islam atau tidak.
Atau apakah kecintaannya pada Alquran
tipis. Buktinya, Salman Rushdy yang me-
nuduh Alquran itu adalah ayat-ayat Setan,
di Inggris dia tidak dituntut. Tapi negara
yang penduduknya mayoritas Islam (Iran,
Pakistan, Indonesia, Malaysia, dll) menge-
jarnya untuk diadili sebagai penghinaan.

Westerling di Indonesia divonis sebagai
penjahat perang, sebaliknya di negeri Be-
landa dia dianggap sebagai pahlawan. Begitu
juga Alquran, bagi orang yang mencintai
Alquran ucapan Ahok dianggap penghi-
naan, penistaan Alquran, bagi orang yang
tidak mencintai Alquran, ucapan Ahok itu
dianggap biasa-biasa saja.

Saksi Lurah Kepulauan Pramuka, (Kepu-
lauan Seribu) menyatakan dimana semula
ia tidak tau ucapan Ahok terhadap QS Al-
Maidah 51 itu menodai Alquran dan Ulama.
Karena katanya tidak ada kemampuan saya
membahas Alquran. Ini satu bukti ucapan
Ahok terhadap QS Al-Maidah 51 telah me-
nodai Alquran tentu bagi orang yang me-
mahami Alquran.

Jadi tidaklah bisa kita ambil saksi (Lurah
kepulauan Pramuka) dari orang yang tidak
mendalami Alquran. Kita katakan pada ayah
seorang anak “bodoh, tidak punya otak”,
perasaan terhinanya atau penghinaan dari
ucapan itu adalah diterima semua orang
sebagai hal yang objektif. Tapi penghinaan
terhadap Alquran akan dirasakan hanya
pada orang yang mencintai Alquran. Jadi
mengambil saksinya harus khusus atau
beda.Jadi MUI sebagai saksi yang menya-
takan ucapan Ahok sebagai penghinaan,
sudah cukup. Mengambil orang yang tidak
mencintai, tidak mengerti Alquran adalah
keliru untuk mendapat pendapat yang

Ulama Pemecah NKRI ?

kan positif terdampak Narkoba jenis sabu.
Bayi malang tersebut kecanduan Narkoba
karena rutin mengonsumsi Air Susu Ibu
(ASI) ibunya yang merupakan penyalah-
guna sabu.

Ibu si bayi diketahui adalah istri seorang
pengedar yang ditangkap di sebuah kios
miliknya bersama seorang rekannya di Jalan
Tjilik Riwut, Palangka Raya. Barang bukti
yang disita berupa 8 paket sabu dengan
berat kotor 5,5 gram, uang tunai sejumlah
Rp. 1 juta, 1 timbangan, 1 bungkus plastik
klip, 1 sendok dari sedotan, 2 telepon geng-
gam, 2 bong dan 1 mancis.

Ayah balita tersebut diketahui dengan
sengaja memberikan sabu kepada istrinya
yang berusia 22 tahun. Akibatnya si istri
menjadi kecanduan berat. Mereka terbiasa
mengonsumsi sabu secara bersama-sama.
Parahnya, saat menggelar pesta Narkoba,
si bayi juga biasa diletakkan di dekat mereka.

Saat penggerebekan, petugas BNN
awalnya hanya berniat memeriksa urin
pasangan suami-istri tersebut. Namun,
saat pemeriksaan tengah berlangsung si
bayi ternyata sangat rewel, gelisah, dan
sering menangis tidak jelas. Suhu tubuhnya
pun cukup tinggi. Bayi pada umumnya
secara naluriah memang akan menangis
ketika lapar atau haus. Namun sikap gelisah
dan rewelnya yang tidak wajar itu karena
efek adiksi yang telah menimpanya dalam
usia masih sangat belia.

Petugas pun menjadi curiga dan lantas
berinisiatif  mengecek urin balita itu. Ter-
nyata hasil tes urin menunjukkan si bayi
juga positif terpapar narkotika jenis sabu.
Temuan yang membuat miris ini bisa jadi
merupakan yang pertama kali terungkap.
Akibat kedua orangtuanya telah diperbudak
oleh Narkoba, si anak ikut terkena dampak
buruknya. Karena sang ibu memakai sabu
maka zat yang telah masuk dalam tubuhnya

Bayi Terpapar Narkoba
Oleh Esdras Idi Alfero Ginting

P
kemudian juga berdampak pada sang anak
yang ditularkan melalui ASI yang disusukan.

Reaksi sabu pada anak yang tertular
melalui ASI lebih cepat dan lebih menge-
rikan dibanding saat orang dewasa yang
menghisap langsung. Metamfetamin, istilah
lain sabu, memang dapat dikeluarkan mela-
lui air susu ibu ke bayi dalam jumlah besar.
Tidak mengherankan jika American College
of Obstetric & Gynecology melarang peng-
gunaan metamfetamin pada pecandu yang
menyusui.

Jarak antara menyusui dengan dosis
terakhir metamfetamin harus setidaknya
48 jam. Konsentrasi narkotika jenis ini men-
capai 2,5 x lebih banyak saat dikeluarkan
di air susu daripada jumlah di dalam cairan
tubuh ibu. Bahkan pernah juga terjadi kasus
kematian bayi setelah menyusu dari ibu
pengguna metamfetamin.

Hukuman Berat
Sang suami sudah sangat wajar diberi-

kan sanksi hukum yang berat sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Sudah tepat bila penyidik
mengganjarnya dengan pasal 114 ayat 1
jo pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1. Anca-
man hukuman pidana yang bisa menjeratnya
sesuai pasal tersebut adalah penjara seumur
hidup, atau penjara 5-20 tahun dan pidana
denda Rp 1-10 miliar.

Hukumannya bahkan seharusnya bisa
lebih berat jika disangkakan juga dengan
menggunakan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekera-
san Dalam Rumah Tangga dan Undang-
Undang  Nomor 23 tentang Perlindungan
Anak. Tindakan sang suami yang mence-
koki istrinya Narkoba merupakan tindakan
kekerasan fisik dan psikis. Akibat tindakan
biadapnya itu si anak juga menjadi kecan-
duan Narkoba meski usianya masih sangat
muda.

Lantas bagaimana dengan sang istri?
Status hukumnya perlu mendapat kejelasan
dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang ter-

eristiwa memilukan terjadi di
Kalimantan Tengah baru-baru ini.
Seorang bayi perempuan yang
baru berusia lima bulan dinyata-

Intisari:

‘’‘’‘’‘’‘’ Sinyal Ma’ruf Amin se-
jalan dengan Said Aqil Si-
roj bahwa umat Islam ng-
gak akan pilih Ahok’’

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah besok,
lusa kita akan kembali pada Allah SWT. Apakah kita presiden,
menteri, jenderal, ulama, dsb, cintailah Alquran, bela-lah
Alquran dari orang-orang yang menistanya

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih
dalam kandungan jika ibunya merupakan seorang pe-
candu. Racun-racun dari sang tersebut juga akan ikut
mengalir melalui tali pusar menuju plasenta

Pengumuman
Redaksi menerima kiriman karya

tulis berupa artikel/opini, surat
pembaca. Kirim ke alamat redaksi
dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’
dengan disertai CD atau email:
opiniwaspada@yahoo.com. Panjang
artikel 5.000-10.000 karakter dengan
dilengkapi biodata dan kartu pengenal
(KTP) penulis. Naskah yang dikirim
adalah karya orisinil, belum/tidak
diterbitkan di media manapun. Isi tulisan
menjadi tanggung jawab penulis.

diri dari Kepolisian, Kejaksaan, BNN, dan
medis. Dari rekomendasi TAT akan bisa
diketahui apakah si istri terlibat jaringan
ataukah sebatas korban penyalahgunaan.
Jika terlibat dalam jaringan maka yang
bersangkutan juga harus diproses hukum.
Namun jika TAT menyimpulkan si ibu seba-
gai korban penyalahgunaan maka dia harus
direhabilitasi baik secara medis maupun
sosial.

Persoalannya adalah ia memiliki se-
orang bayi yang masih sangat membu-
tuhkan kasih sayangnya. Rehabilitasi setidak-
nya membutuhkan waktu paling singkat
selama tiga bulan. Di sisi lain, si bayi juga
tak layak terus-menerus disusui dengan
ASI yang terkontaminasi Narkoba. Mem-
biarkan si bayi tetap menyusu kepada ibu
kandungnya sama saja dengan tetap men-
cekokinya dengan zat haram.

Keprihatian kita justru membuncah
kepada bayi mungil yang tak berdosa
tersebut. Dia tidak tahu apa-apa mengenai
sepak terjang kedua orang tuanya dalam
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkoba. Dia juga tidak bisa berbuat apa-
apa selain menangis ketika efek adiksi
Narkoba sedang menyiksanya. Bahkan
bukan tidak mungkin bayi juga terkena efek
lepas obat (sakaw) saat dihentikan pembe-
rian ASI-nya. Beberapa kemungkinan pe-
nyakit juga bisa memilki dampak langsung
adalah susah tidur, tremor, dan muntah-
muntah.

Peneliti dari Inggris menyebutkan selain
berpotensi cacat, bayi yang terpapar Narko-
ba sejak masih dalam kandungan juga me-
miliki risiko tinggi mengalami gangguan
psikotik (kelainan jiwa). Bayi mungil tersebut
sangat memerlukan penanganan khusus.

Pelajaran Penting
Dari kejadian ini beberapa pelajaran

penting bisa ditarik. Pertama, betapa rapuh-
nya rumah tangga yang telah dibumbui
Narkoba. Ibaratnya rumah tangga seperti
itu sudah di ambang kehancuran. Bila si
suami jadi pengedar atau bandar penghasi-
lannya memang akan menggiurkan tapi
hukuman berat mengintai sewaktu-waktu.
Namun begitu si suami masuk penjara
maka istri dan anaknya akan mengalami
kesulitan ekonomi. Dalam beberapa kasus,
si istri juga terlibat dalam jaringan suami
sehingga ikut diamankan oleh petugas.

Kedua, Kasih sayang sudah tak ada ke-
tika Narkoba sudah hadir dalam keluarga.

objektif.
Mohon WNI yang beragama Islam

sadarlah, ingatlah besok, lusa kita akan
kembali pada Allah SWT. Apakah kita pre-
siden, menteri, jenderal, ulama, dsb, cin-
tailah Alquran, bela-lah Alquran dari orang-
orang yang menistanya. Alquran adalah
wahyu Allah SWT. Wahyu Allah SWT dihina
apakah Anda tidak bela?

Bagaimana Anda akan sayangi Allah
SWT? Kegaduhan atau keresahan persa-
tuan umat yang semakin meningkat bela-
kangan ini, akan tidak terjadi dan lenyap
bila Ahok ditindak bersalah dan dipenja-
rakan. Membiarkannya berlarut-larut,
berarti membiarkan bom waktu, yang
sewaktu-waktu meledak dahsyat mem-
porak-porandakan NKRI.

Penulis adalah Dokter Spesialis

Bagi penyalahguna, hal yang paling dicari
dalam hidup ini adalah memenuhi kepuasan
semu dahaga adiksi. Dalam mencari kenik-
matan semu itu, segala cara digunakan dan
semua yang menghalangi akan dihan-cur-
kan termasuk keluarga sendiri.

Maraknya kekerasan dalam rumah
tangga akhir-akhir ini  salah satunya dipicu
oleh penyalahgunaan Narkoba. Prilaku pe-
candu biasanya menjadi tidak stabil, emo-
sional, kasar dan dan biasanya dilampiaskan
ke orang-orang terdekatnya. Tak ada lagi
kasih sayang, bahkan terkadang seorang
suami tega mencekoki istrinya dengan Nar-
koba. Jika si istri tidak mau maka siap-siap-
lah menerima kekerasa baik secara fisik
dan psikis. Tidak mengherankan jika keluar-
ga yang sudah terkontaminasi dengan Nar-
koba banyak yang berujung pada per-
ceraian.

Ketiga, tumbuh kembang anak tergang-
gu apabila orang tua terlibat penyalahgu-
naan Narkoba. Perlu dipahami bahwa kep-
ribadian dan masa depan anak kelak sangat
dipengaruhi pola asuh orang tuanya. Jika
orangtuanya adalah pecandu maka si anak
akan tumbuh dalam rumah tangga beran-
takan dan kurang kasih sayang.

Seorang anak bahkan bisa terpapar
Narkoba sejak masih dalam kandungan
jika ibunya merupakan seorang pecandu.
Racun-racun dari sang tersebut juga akan
ikut mengalir melalui tali pusar menuju
plasenta. Akibatnya perkembangan organ-
organ vital janin akan terganggu bahkan
bisa menimbulkan cacat tubuh kelak.

Ketika sudah lahir dan tumbuh menjadi
seorang anak sejumlah masalah akan terus
membelit. Dia menjadi pecandu dalam usia
yang masih belia. Keberadaannya juga akan
berdampak pada lingkungan sekitarnya
terutama anak-anak lain yang menjadi teman
sepermainannya.

Berkaca dari kasus di Kalimantan Te-
ngah ini tampak jelas betapa dahsyat dampak
buruk Narkoba terhadap kelangsungan
dan keharmonisan sebuah keluarga. Karena
itu upaya pencegahan perlu dilakukan sedini
mungkin di lingkungan masing-masing.
Narkoba awalnya merupakan masalah indi-
vidu tapi jika dibiarkan akan meresahkan
masyarakat bahkan mengancam kehidu-
pan berbangsa dan bernegara.

Penulis adalah Penyuluh Narkoba Ahli

Pertama, Bertugas Di BNN Kab. Serdangbedagai.
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Saya bermohon kepada bapak Pangkostrad yg terhormat agar melakukan revolusi
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akan kepengurusan yg ada.

+6283194817681
>>BENDA Karya- Cipta Dua Serangkai Pasutri Alm Mohd.Said & Almh.Ani Idrus,

genaplah70 tahun , pada tanggal 11 Januari ini! KaryaCipta berupa Warkah Berita
Dunia kahe every day yang bertajok “WA SPADA”!! Merah manyala ,warna tajoknya!!
Bila do not read , itu berarti; kehabisan cat merah !! Ohh , Waspada adji djole, betapa
SENIOR, atok ...... !#dato^m#
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+6281534530481
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kalo berdoa boleh bahasa Jawa, karena Allah Mahatahu semua bahasa. Lb ktorong
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ulama dianggap pemecah per-
satuan NKRI, merusak Bhineka
Tungal Ika dan menodai Pan-
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JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi I DPR,
Elnino Husein Mohi, mengatakan pengadilan perlu
menghadirkan pihak yang melakukan penyadapan
pembicaraan antara Presiden RI ke-6 Susilo Bam-
bang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Ulama
Indonesia Ma’ruf Amin sebagai saksi dalam lan-
jutan sidang dugaan penistaan agama atas ter-
dakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pengadilan Diminta Hadirkan
Penyadap SBY-Ma’ruf Amin

Dengan demikian, kata
Elnino, akan bisa dibuktikan,
apakah pernyataan Ahok
dengan tim kuasa hukumnya
bisa dipertanggungjawabkan
atau tidak. Sebab, jika tidak,
pernyataan tersebut hanya
sebagai hoax.

“Kita berharap pengadilan
menghadirkan si perekam
sebagai saksi. Tanpa kehadiran
perekam, maka itu dianggap
hoax,” kata Elnino dalam pe-
san singkatnya, Jumat (3/2).

Elnino juga ingin, masalah
penyadapan ini diusut tuntas

oleh pemerintah dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.
Alasannya jika tidak, masalah
yang lebih besar akan terjadi
lagi.

“Kalau pemerintah tidak
mengusut masalah ini secara
serius, maka akan ada kega-
duhan dahsyat lagi di republik
ini. Sebab isunya adalah hak
asasi setiap WNI dalam berko-
munikasi,” ujar politikus Partai
Gerindra itu.

Dia mengingatkan Presi-
den Jokowi agar tidak mem-
perlihatkan keberpihakannya
secara hukum dalam kasus
Ahok. Meski, keduanya berasal
dari basis kekuatan politik
yang sama yakni Partai Demo-
krasi Indonesia Perjuangan.

“Presiden sebagai pribadi
dan petugas partai wajar saja
membantu saudara separtai-
nya secara politik. Tetapi mo-
hon sebagai Presiden tidak
memperlihatkan keberpiha-
kan secara hukum,” tegas
dia.

Awal mula isu penyadapan
itu mengemuka adalah ketika

pengacara Ahok, Humphrey
Djemat, mencecar Ma’ruf soal
pertemuannya dengan pa-
sangan calon gubernur dan
wakil gubernur DKI Jakarta,
Agus Harimurti Yudhoyono-
Sylviana Murni, di kantor
PBNU pada Jumat, 7 Oktober
2016. Setelah itu, Humphrey
menanyakan apakah sebelum
pertemuan itu ada pembicara-
an dengan SBY melalui tele-
pon pada pukul 10.16  sebelum
salat Jumat.

Humphrey yang juga Ke-
tua Tim Kuasa Hukum Partai
Persatuan Pembangunan ku-
bu Djan Faridz itu menyatakan
isi pembicaraan adalah soal,
pertama, mengenai permin-
taan  pertemuan dengan Agus-
Sylvi agar diatur. Kedua, SBY
meminta supaya segera dike-
luarkan fatwa untuk masalah
penistaan agama yang dila-
kukan Ahok.

Mendengar pertanyaan
itu, Ma’ruf menjawab tidak
ada. Humphrey pun mena-
nyakan pertanyaan tersebut
hingga dua kali dan kembali

dijawab tidak ada oleh Ma’ruf.
“Majelis hakim, sudah

ditanya berulang kali katanya
tidak ada. Untuk itu kami akan
memberikan dukungannya. Ya
Mejelis Hakim, andai kata
kami sudah memberikan buk-
tinya dan ternyata keterangan-
nya ini masih tetap sama maka
kami ingin menyatakan sau-
dara saksi ini telah memberi-
kan keterangan palsu dan
minta diproses sebagaimana
mestinya,” kata Humphrey.

Saat giliran berbicara,
Ahok menyatakan Ma’ruf
menutupi riwayat hidupnya
yang pernah menjadi anggota
Dewan Pertimbangan Presi-
den atau Wantimpres SBY. Dia
pun berterima kasih pada
Ma’ruf yang konsisten menya-
takan tidak berbohong.

“Saudara saksi, saya berte-
rima kasih. Ngotot di depan
hakim  saudara saksi tidak
berbohong, akhirnya meralat
ini. Banyak pernyataan tidak
berbohong, kami akan proses
secara hukum saudara saksi,”
kata Ahok. (vn)

net

CALON Wakil Gubernur DKI Jakarta nomer urut dua Djarot
Saiful Hidayat (tengah) menyapa warga saat berkunjung ke
Kampung Ambon, Jakarta, Kamis (2/2).

Megawati Ramaikan
Kampanye Ahok-Djarot

JAKARTA (Waspada): Ketua Umum Partai Demokrasi Indo-
nesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dijadwalkan
hadir dalam ‘Konser Gue 2’, di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu
(4/2).

Konser itu merupakan kampanye berformat rapat akbar
pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI
bernomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot
Saiful Hidayat.

Konser tersebut akan menghadirkan banyak pekerja seni.
Kehadiran Mega untuk turun langsung mendukung kampanye
Ahok-Djarot itu merupakan yang pertama kalinya. “Ibu (Mega-
wati) dijadwalkan hadir besok,” ujar Wakil Sekretaris Tim
Pemenangan Ahok-Djarot, Yuke Yurike, saat dihubungi melalui
sambungan telepon, Jumat (3/2).

Menurut Yuke, tim pemenangan saat ini sedang berkoordi-
nasi dengan panitia acara untuk mengatur waktu kehadiran
Mega di lokasi. Yuke belum bisa memastikan petinggi PDI-
P lainnya yang akan turut hadir.

Agus Harimurti Tekankan
Revitalisasi Komunitas

JAKARTA (Antara): Keberadaan komunitas warga Jakarta
yang bermacam-macam akan direvitalisasi Cagub nomor
urut 1 DKI Jakarta Agus Harimuri Yudhoyono (AHY) jika
dia terpilih menjadi Gubernur DKI.

Hal itu ditekankan Cagub AHY saat blusukan di pinggir
Kali Ciliwung, di Rt 03 Rw 03 Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat,
Kamis (2/2) sore.

Dalam keterangan persnya, Agus mengatakan, komu-
nitas-komunitas itu seperti majelis taklim, Karang Taruna,
Posyandu, klub olahraga,sangat penting dalam mendukung
keharmonisan dan dinamika warga.

“Dengan dana Rp1 miliar setiap RW, berbagai komunitas
di masyarakat bisa direvitalisasi,” ujarnya.

Kampanye AHY kali ini mendapat sambutan meriah
dengan iringan drum band.

“Dana Rp1 miliar ini, bisa dipakai untuk mengembangkan
olahraga, membuat perpustakaan, menyelenggarakan kursus
gratis, meningkatkan pendidikan agama,  memperbaiki
mushalla,  dan lain lain,” kata Agus.

Anies Tak Masalahkan Jumlah
Moderator Dalam Debat

JAKARTA (Waspada): Anies Baswedan tak mempersoal-
kan format debat kandidat terakhir yang kembali menggu-
nakan satu moderator. Menurutnya, tak ada perbedaan ber-
arti debat menggunakan dua atau satu moderator.

Calon gubernur nomor urut tiga ini mengatakan, peran
dan fungsi moderator adalah mengatur lalu lintas jalannya
debat. Sehingga jumlahnya dalam debat nanti tidak terlalu
berpengaruh.

“Baik satu atau dua tidak ada bedanya. Secara substansi
saya melihat tidak ada masalah,” kata Anies di Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).

Soal sosok moderator nanti, Anies mengaku tak terlalu
mengenal Alfito Deannova Ginting. Pembaca berita televisi
itu ditunjuk KPU DKI Jakarta sebagai moderator debat
berikutnya.

Anies juga mengklaim tema debat terakhir soal
kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
sesuai dengan fokus yang dikerjakannya.

Dari dua tema besar itu, KPU menurunkan tiga subtema
yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
anti penyalahgunaan narkoba dan kebijakan terkait
disabilitas.

“Kami senang apa yang menjadi fokus kami sekarang
akan dijadikan bahan debat,” ujar Anies. (cnni)

net

CALON Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono
(tengah) menyapa pendukungnya saat berkampanye di
Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (3/2).

cnni

ANIES Baswedan dan Sandiaga Uno saat bernyanyi bersama
Raja Dangdut Rhoma Irama.

Antara

PASUKAN GARUDA TIBA DI MAKASSAR: Seorang personel TNI Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur)
VIII/SMG Kodam VII Wirabuana anggota Pasukan Garuda disambut keluarganya saat tiba
di Dermaga Sukarno, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (3/2). Sebanyak 145 personel TNI AD
Yonzipur VIII/SMG tiba di Makassar selepas bertugas sebagai Pasukan Garuda Satgas Kizi TNI
Konga XX   M Monusco di Republik Demokratik Kongo.

Antara

TARGET KUNJUNGAN WISATAWAN: Sejumlah wisatawan asing berkunjung di Masjid Raya
Al Mashun Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/2). Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata
menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 15 juta orang pada tahun
2017 atau naik tiga juta dari tahun 2016.

Antara

WAKIL Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Ade Komarudin
(tengah) menjawab pertanyaan seusai menjalani pemeriksaan
di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/2).

JAKARTA (Waspada) : Se-
orang warga negara Malaysia
menyeludupkan narkoba yang
disergap petugas di Pelabuhan
Ikan Muara Angke, Teluk Jakar-
ta, tewas ditembak Badan Nar-
kotika Nasional (BNN).

Dari kapal KM Dzaki Prata-
ma yang ditumpang WN Ma-
laysia, SBK, itu petugas menyi-
ta 13 bungkus sabu seberat 13,
595,2 gram. Selain itu juga
diamankan 2 pelaku penerima
barang, yaitu MA, 52, (Nahko-
da), dan IS, 31. Tiga lainnya
anak buah kapal (ABK), Es, 42,
S, 50 dan AP, 28.

“Saat kami tangkap, SBK
sempat melawan sehingga ter-
paksa kami lumpuhkan, tapi
dalam perjalanan ke rumah
sakit ia tewas. Dua rekannya,
MA dan Ia berhasil kami
amankan, mereka merupakan

kurir kepanjangtanganan SBK,”
Kapal BNN, Komjen Budi Wa-
seso di Jakarta, Jumat (3/2).

Menurut Budi, SBK berpe-
ran sebagai pengendali la-
pangan. Dan jalur yang mere-
ka gunakan selama ini adalah
laut, melintasi pelabuhan-pe-
labuhan tikus yang jauh dari
pengawasan petugas.

Penangkapan jaringan
narkoba asal Malaysia itu dari
informasi didapat petugas
BNN akan ada pengiriman
narkoba yang dikendalikan
jaringan sindikat narkotika,
Chin Yoon Dah alias Achin
alias Acai (Malaysia).

Selanjutnya pada Kamis
(2/2), sekitar pukul:11.00
langsung menyergap Kapal
Dzaki Pratama di perairan
Teluk Jakarta dan menyita 13
bungkusan warna coklat berisi

Shabu berikut mengamankan
5 orang.

Selanjutnya petugas lang-
sung melakukan penyamaran
dengan berpura-pura sebagai
kurir mengirim shabu tersebut
di Pelabuhan Muara Angke,
Penjaringan, Jakarta Utara. Di
lokasi petugas berhasil men-
ciduk SBK yang akan mene-
rima Shabu tersebut.

Saat penyergapan itu SBK
sempat melawan dan berusa-
ha kabur dari perugas. Petugas
yang sigap langsung melum-
puhkan SBK di lokasi. Ia kemu-
dian dievakuasi petugas ke RS
Polri Kramajati.

Namun dalam perjalanan
menghembuskan nafas ter-
akhirnya. “Lima orang yang
kami amankan masih kami
lakukan pemeriksaan di BNN,”
katanya. (j02/B)

JAKARTA (Antara): Mantan
Ketua DPR Ade Komarudin
membantah telah mengetahui
aliran dana pengadaan paket
KTP berbasis nomor induk ke-
pendudukan secara nasional
(KTP-E) atau e-KTP.

“Saya tidak tahu. Saya ka-
takan semua yang tahu, kalau
soal urusan aliran dana saya
tidak tahu,” kata Ade di gedung
KPK Jakarta seusai diperiksa
sekitar 4 jam, Jumat (3/2).

Dia diperiksa untuk man-
tan Direktur Pengelola Infor-
masi Administrasi Kependu-
dukan Ditjen Dukcapil Ke-
menterian Dalam Negeri  Su-
giharto dalam penyidikan ka-
sus dugaan tindak pidana ko-
rupsi eKTP periode 2011-2012

“Selaku warga negara, sela-
ku mantan anggota DPR tahun

2009-2014, kebetulan waktu
itu saya anggota fraksi Partai
Golkar, kemudian anggota
Komisi XI dan kebetulan waktu
itu juga saya sekretaris Fraksi
Golkar. Tentu saya dimintai
keterangan menyangkut e-
KTP yang saya tahu cuma se-
dikit,” tambah Ade.

Sedangkan rekan Ade,
mantan Ketua Komisi II dari
Fraksi Golkar Chairuman
Harahap yang juga diperiksa
untuk kasus sama di KPK hari
ini menjelaskan sejumlah
prosedur dalam pengesahan
anggaran e-KTP.

“Ada beberapa hal yang
harus dikonfirmasi, ya sama
dengan anggaran ada prose-
dur-prosedur yang harus kita
lakukan untuk menetapkan
suatu anggaran,” kata Chai-

ruman yang menjabat pada
2012.

Menurut Chairuman yang
saat ini sudah tidak lagi men-
jadi anggota DPR itu seluruh
prosedur sudah dilakukan.
“Tidak, sudah sesuai dengan
langkah-langkah dan aturan-
nya.”

Mengenai aliran dana,
Chairuman mengaku sudah
mengonfirmasikannya dalam
pemeriksaan sebelumnya. “Itu
(soal aliran dana) sudah pe-
meriksaan lalu,” tambah Chai-
ruman

Dalam perkara ini, KPK
sudah menyita uang hingga
Rp247 miliar dengan rincian
Rp206,95 miliar, 1.132 dolar
Singapura dan 3.036.715,64
dolar AS. Sumber uang berasal
dari perorangan dan korporasi.

JAKARTA (Waspada): Sedi-
kitnya  9 juta orang meninggal
di seluruh dunia akibat kanker
dan akan terus meningkat
hingga 13 juta orang pada
2030.

Di Indonesia, menurut
data Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) 2013, prevalensi
kanker di Indonesia mencapai
1,4 per 100 penduduk atau
sekitar 347.000 orang. 

Sedangkan jika melihat
data BPJS Kesehatan, terdapat
peningkatan jumlah kasus
kanker yang ditangani dan
pembiayaannya pada periode
2014 – 2015 mencapai Rp2,2
triliun. 

Hal itu dikatakan Direktur
Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (Dir-
jen P2P) Kementerian Kese-
hatan, M. Subuh, dalam acara
Press Briefing Hari Kanker
Sedunia 2017 di Jakarta, Kamis
(2/2).

Subuh melanjutkan, kan-
ker tidak hanya bicara go-
longan usia tertentu, dari sejak
Balita hingga tua, kemung-
kinan terpapar kanker ini ada.
Sehingga kalau deteksi dini
dan diagnosis dini dilakukan,
maka kita dapat menekan

angka kesakitan, kecacatan
dan kematian. Ini sebenarnya
semangat yang ingin kita
berikan kepada masyarakat. 

Untuk menekan jumlah
penderita kanker, pemerintah
memiliki sejumlah kebijakan.
Tujuan utakanya ialah me-
ningkatkan deteksi dini, pene-
muan dan tindak lanjut dini
kanker; meningkatkan kualitas
hidup penderita kanker; dan
menurunkan angka kematian
akibat kanker.

“ Untuk mencapai tujuan
tersebut, dilaksanakan prog-
ram pengendalian kanker
yang meliputi upaya promotif
dan preventif dengan mening-
katkan pengetahuan masya-
rakat akan kanker, pengadaan
kegiatan pemberdayaan
masyarakat berupa Posbindu
PTM, dan juga deteksi dini
kanker,” kata Subuh.

Program deteksi dini uta-
manya dilakukan pada kanker
leher rahim dan payudara
yang merupakan jenis kanker
tertinggi di Indonesia. Upaya
tersebut berupa skrining kan-
ker leher rahim dengan meto-
de Inspeksi Visual dengan
Asam Asetat (IVA) dan kanker
payudara dengan edukasi

periksa payudara sendiri
(SADARI)  dan Pemeriksaan
Payudara Klinis (SADANIS).

Kemenkes mengklaim,
 sejak dicanangkan menjadi
program nasional pada2008,
cakupan metode dan peme-
riksaan yang menyasar wanita
usia 30-50 tahun tersebut terus
mengalami peningkatan.

“Cakupan deteksi dini IVA
dan SADANIS di tahun 2016
meningkat menjadi 1.925.943
orang (5,1%) dibandingkan
dengan cakupan tahun 2015
yang berjumlah 1.268.333
orang (3.4%),” ujar Subuh. 

Hari Kanker Sedunia di
peringati setiap tanggal 4
Februari. Penetapan tanggal
ini berdasarkan Piagam Paris
(Charter of Paris) tanggal 4
Februari 200 pada pertemuan
‘World Summit Against Cancer
for the New Millenium’. Tema
Hari Kanker Sedunia tahun
2016-2018 adalah ‘Kita Bisa,
Aku Bisa’ (We Can, I Can). 

Tema ini bertujuan untuk
menyebarkan pesan bahwa
setiap orang baik secara bersa-
ma atau individu bisa meng-
ambil peran dalam mengu-
rangi beban dan permasala-
han kanker. (dianw/C)

Dahlan Iskan Tersangka Korupsi
Pengadaan Mobil Listrik

JAKARTA (Antara): Kejaksaan Agung menetapkan
mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka
dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

“Ya benar sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Keja-
gung, M Rum di Jakarta, Jumat (3/2).

Dia mengatakan pihaknya segera akan memeriksa
Dahlan Iskan sebagai tersangka guna menindaklanjuti
putusan MA yang menyebutkan keterlibatan dalam kasus
tersebut atas nama Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama,
Dasep Ahmadi. “Segera diperiksa,” katanya.

Kejaksaan Agung bakal mengusut kembali dugaan
keterlibatan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam
perkara dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

“Saya sudah menerima putusan MA yang menyatakan
Dasep Ahmadi melakukan tindak pidana korupsi bersama-
sama sesuai dakwaan primer. Yang ada di situ Dahlan Iskan,
siapa lagi,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat.

Dasep Ahmadi merupakan Direktur PT Sarimas Ah-
madi Pratama di tingkat pertama divonis 7 tahun penjara,
denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan
membayar uang pengganti sebesar Rp17,1 miliar atau
diganti hukuman 2 tahun penjara.

Vonis itu lebih rendah dibandingkan tuntutan penuntut
umum dengan 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta
subsider 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti
Rp28,9 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Karena itu, kata dia, dirinya sudah memerintahkan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus)
segera menindaklanjuti putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap itu.

Diduga Terima Suap Rp400 Juta
Jaksa Kejagung Ditangkap

JAKARTA (Waspada): Penyidik Jaksa Agung Muda
Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung menangkap anggota
Satgas Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan
dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung karena
diduga menerima suap.

Padahal TP4P sengaja dibentuk Kejagung untuk bisa
mengawasi dan mencegah tindakan korupsi namun malah
terjaring kasus suap.

Informasi yang dihimpun, oknum jaksa Satgas TP4P
itu diduga baru menerima suap sebanyak Rp400 juta dari
nilai kesepakatan dengan pihak swasta sebanyak Rp4
miliar. Kini oknum jaksa tersebut, katanya masih diperiksa
oleh jaksa pengawas.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung
R Widyo Pramono, tak menampik telah mendengar ada
oknum jaksa yang ditangkap dan sedang diproses oleh
pihaknya. “Benar ada jaksa yang panggil seseorang (pihak
swasta terkait perkara) tanpa prosedural,” katanya saat
dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (3/2).

Widyo mengaku, belum mengetahui detail terkait
dugaan tindakan korupsi yang dituduhkan ke oknum jaksa
dari Satgas TP4P tersebut. Widyo mengatakan, pihaknya
akan mempelajari lebih dulu adanya peristiwa yang
kembali mencoreng Korps Adhyaksa tersebut.

“Nanti setelah (membaca laporan) itu saya tunjuk
inspektur mana yang tangani, agar jelas kasus seperti apa,
jadi tunggu saatnya, kita susun  amunisi kekuatan dulu,”
katanya.

Widyo memastikan bakal mencek segala informasi
yang masuk. Pasalnya, dia pun belum mengetahui jelas
terkait peristiwa tersebut. Intinya, jika terbukti, kata Widyo,
oknum jaksa tersebut bisa dikenakan sanksi. (okz)

Ade Komaruddin Bantah
Tahu Aliran Dana e-KTP

WNA Malaysia Selundupkan
Sabu Tewas Ditembak BNN

Kanker Bunuh 9 Juta Orang

Anggota DPD Dukung MUI
JAKARTA (Waspada):  Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(DPD RI)R Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara bersama
Pimpinan dan sejumlah anggota lainnya menyampaikan 
dukungan penuh terhadap  semua keputusan yang telah dibuat
oleh MUI baik yang lalu, sekarang maupun yang  akan datang.

Sebab Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah represen-
tasi dari ummat Islam Indonesia dari berbagai latar belakang
organisasi.

Pernyataan disampaikan ketika rombongan DPPD RI
tersebut menemui Ketua Umum Majelis Ulama Indo-nesia
Pusat KH. Ma’ruf Amin di Kantor MUI Pusat Jalan Proklamasi
Jakarta, Kamis (2/2).

Rombongan anggota DPD RI terdiri dari Ketua DPD RI
Muhammad Saleh, Wakil Ketua Prof. Farouk Muhammad,
Anggota AM Iqbal Parewangi (Sulawesi Selatan), Chalid
Mahmud (DIY), Juniwaty Maschun (Jambi), Abdul Aziz Kahar
Muzakar (Sulsel). Ketua MUI KH Ma’ruf Amin saat menerima
didampingi juga oleh  diterima  pengurus MUI Pusat lainnya.

DPD RI menyerahkan kesepakatan bersama ormas dan
DPD RI hasil dari dialog yang telah digagas oleh DPD.

Dalam kesempatan itu, Dedi Iskandar Batubara selaku
anggota DPD RI asal Sumut menyampaikan pernyataan sikap
DPD RI yang mendukung penuh MUI. (j07/B)
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FRANCEVILLE,
Gabon (Waspada):
Kamerun menca-
pai final Piala Afrika
2017, Kamis (Jumat
WIB), setelah me-

nekuk favorit juara Ghana
2-0 pada pertarungan empat
besar di Stade de Renovation,
Franceville, Gabon.

Gol babak kedua dari bek
Michael Ngadeu Ngadjui dan
Christian Bassogog yang me-
ngamankan tiket Kamerun
yang selanjutnya akan meng-

LONDON
(Waspada):
Gelandang

Chelsea Cesc
Fabregas membuat cerita
romansa jelang bigmatch

timnya kontra Arsenal
pada matchday 24 Liga

Premier malam nanti di
Stamford Bridge,

London.

Cesc mengaku Arsenal
sebagai cinta abadi yang tak
akan dilupakannya, karena
begitu banyak kenangan indah
yang telah dia dapatkan ketika
memperkuat klub asuhan Ar-
sene Wenger itu pada periode
2003-2011.

“Selamanya (Arsenal), tidak
akan ada yang berubah. Ada
banyak hal tentang saya, tentang
Arsenal. Tentu saja saya tidak
pernah peduli apa yang orang
katakan tentang saya,” tegas Fa-
bregas melalui Squawka, Jumat
(3/2).

Gelandang Spanyol berusia
29 tahun itu diboyong Wenger
dari akademi Barcelona pada
usia 16 tahun. Cesc langsung
mengorbit menjadi playmaker
bahkan kemudian kapten The
Gunners dengan sumbangan
35 gol dari 212 penampilan.

Dia mudik membela Barca
pada 2011-2014, lantas menjadi
amunisi Chelsea sejak musim
panas 2014. Setelah selalu

menjadi andalan di lini tengah
pada era pelatih Jose Mourinho
dan Guus Hiddink, posisi Fa-
bregas lantas tergerus dengan
kedatangan manajer Antonio
Conte pada awal musim ini.

Namun belakangan Cesc
mulai mendapat banyak minute
play, sehingga potensial bakal
dimainkan lagi menghadapi
cinta abadinya. “Arsenal akan
selalu menjadi tim yang percaya
kepada saya,” jelas Fabregas.

“Saya bermain untuk aka-
demi Barcelona, di mana sangat
sulit menembus tim utama. Ar-
sene Wenger khususnya, datang
memberikan saya segalanya,”
katanya menambahkan.

Dengan kenyataan peran
N’Golo Kante tak akan tergeser
sebagai jangkar Si Biru dalam
formasi 1-3-4-3, Cesc menjadi
opsi pelapis bagi Willian, Ne-
manja Matic atau bahkan Eden
Hazard, Victor Moses atau
Marcos Alonso.

“Bersama Mourinho di mu-
sim pertamanya, kami meme-
nangkan gelar. Matic berposisi
di belakang saya, kadang-ka-
dang saya di depan dan Matic
melakukan pekerjaannya,”
ucap Hazard.

“Bersama Conte itu berbe-
da. Saya lebih ke dalam karena
ada Alonso, sehingga saya harus
siap serang balik ketika men-
dapatkan bola,” tambah bintang
Belgia berusia 25 tahun itu.

Berkat gaya permainan baru
itu pula, Biru mantap memim-
pin klasemen setelah mendu-
lang 13 kemenangan beruntun.
David Luiz cs teraktual sukses
menahan Liverpool 1-1 di Sta-
dion Anfield, 31 Januari lalu.

Tetapi Chelsea tentu sangat
penasaran dengan laskar We-
nger yang mempermalukan
mereka dengan skor 0-3 pada
jumpa pertama musim ini di
Emirates Stadium, 24 Septem-
ber 2016.

“Ketika itu kami tidak ber-
aksi dengan baik di atas lapa-
ngan. Saya yakin akan menjadi
cerita berbeda di hari Sabtu,
setelah kami kalah 3-0 pada
pertemuan terakhir,” kenang
Matic.

Menurut Conte, Arsenal te-
tap saja sebagai lawan sulit
kendati pada 31 Januari lalu baru
dipermalukan tamunya Wat-
ford dengan skor 1-2 pada
matchday 23.

 “Ingat, kami dikalahkan
Arsenal 0-3 pada pertemuan
pertama. Hasil itu menun-
jukkan kapasitas mereka seba-
gai pesaing,” papar pelatih asal
Italia itu.

“Tapi kami berkesempatan
menunjukkan perkembangan
signifikan dari pertemuan se-
belumnya. Kami ingin menu-
tup pekan ini dengan dua hasil
maksimal,” pungkas Conte.

(m15/sqw/mrr/D)

LONDON (Waspada): De-
lapan bulan setelah menyele-
saikan salah satu dongeng ter-
baik yang pernah diukir tim
non unggulan di Liga Premier,
juara bertahan Leicester City
justru berpotensi menghuni
satu posisi di atas zona de-
gradasi.

The Foxes kini terpuruk di
peringkat 16 dengan 21 poin,
hanya unggul dua angka saja
di atas Crystal Palace yang
menduduki batas atas zona de-
gradasi di posisi 18.

Setelah Leicester dipecun-
dangi Burnley 0-1 pada 31 Ja-
nuari lalu, manajer Claudio
Ranieri (foto) mengaku belum
panik sekaligus masih yakin
Riyad Mahrez cs bakal mem-
baik.

“Panik, tidak juga. Kami ha-
rus bekerja lebih banyak, ber-
juang lebih keras dan percaya
diri,” dalih Ranieri, seperti diku-
tip dari Reuters, Jumat (3/2).

Kekalahan dari Burnley di
Turf Moor itu membuat Foxes
mengukir rekor terburuk bagi
sang juara bertahan Liga Uta-
ma Inggris. Rekor itu bisa saja
menjadi tambah buruk, karena
Jamie Vardy cs mesti menjamu
tim kuat Manchester United
pada matchday 24 besok ma-
lam di King Poweer Stadium.

Di antara sederet penyebab
keterpurukan Leicester adalah
pertahanan yang berubah dari
batu karang cadas menjadi garis
yang lemah. Serangan mereka
yang sebelumnya setajam pisau
cukur, kini juga tumpul.

Leicester yang menyelesai-
kan musim lalu dengan kema-
sukan 36 gol, kini telah ke-
masukan 38 gol dari 23 partai.

Beberapa hal tidak lebih
baik di sisi lain lapangan. Di titik
ini pada musim lalu, pasukan
Ranieri telah mencetak 42 gol,
namun kini baru mencatatkan
24 gol. Itu masih tertutupi de-
ngan sukses Foxes mencapai
babak 16 besar Liga Cham-
pions.

Mereka juga dapat sedikit
gembira, karena Setan Merah
MU tak seganas Liverpool, Ar-
senal, Chelsea, Manchester City
dan Liverpool. MU asuhan Jose
Mourinho pun baru memasuk-
kan 33 gol ke gawang lawan dan
tiga hari lalu dibuat frustrasi oleh
Hull City dengan hasil 0-0 di Old
Trafford.

“Sejauh ini kami masih sa-
ngat bagus dan bertarung di se-
mua kompetisi. Ada peluang
nyata untuk menjuarai Liga
Europa, Piala Liga dan Piala FA,
semoga kami bisa mengakhiri
musim dengan trofi,” tutur

M A D R I D
(Waspada): Kabar
gembira meng-

hampiri Barcelona jelang
menjamu Athletic Bilbao untuk
laga jornada 21 La Liga malam
nanti di Stadion Camp Nou.

 Menurut Football Espana,
Jumat (3/2), kapten Andres
Iniesta sudah sembuh sekaligus
latihan lagi bersama rekan-re-
kannya setelah mengalami ce-
dera betis pada pertengahan Ja-
nuari 2017.

Iniesta (foto kanan) cedera
saat tampil pada leg 1 perem-
patfinal Copa del Rey kontra
Real Sociedad. Dia pun absen
pada empat laga terakhir El
Barca, termasuk saat menekuk
tuan rumah Atletico Madrid
2-1 di leg 1 semifinal Copa del
Rey, 1 Februari lalu.

Dengan telah kembali ber-
latihnya Iniesta, berarti bintang
Spanyol berusia 32 tahun terse-
but siap mentas lagi saat men-
jamu Bilbao. Ini tentunya akan
membuat kian riskan kans
main Ivan Rakitic (foto kiri),
yang posisinya sebagai pemain
pilar mulai digeser gelandang
anyar Andre Gomes dan Denis
Suarez.

M A D R I D
(Waspada): Celta
Vigo tidak mampu
mematahkan per-
tahanan lawan-

nya, Kamis (Jumat WIB), ketika
mereka ditahan imbang 0-0 oleh
tamunya Alaves pada leg 1 se-
mifinal Piala Raja Spanyol.

Mentas di Stadion Balaidos,
Celta sangat dominan dan
mempunyai beberapa kesem-
patan emas. Puncaknya ketika
upaya striker Iago Aspas (foto)
menit 67 melalui sepakan keras
dari jantung pertahanan di lapa-
ngan yang diguyur hujan, di-
gagalkan oleh mistar gawang
tim tamu.

Semifinal Piala UEFA 2001

R O M A
(Waspada) Ge-
landang anyar
Inter Milan Ro-
berto Gagliardini

(foto), coba mengganggu fokus
Juventus menjelang bigmatch
kedua tim besok malam pada
giornata 23 Liga Seri A.

Gaggliardini mengklaim
tidak tahu Si Nyonya Tua me-
minati dirinya, sehingga memu-
tuskan gabung La Beneamata

dari Atalanta dengan status pin-
jaman selama dua musim.

“Soal Juventus, saya tidak
tahu sama sekali. Saya juga
tidak peduli lagi, karena seka-
rang saya bersama Inter,” klaim
Gagliardini melalui Inter Chan-
nel, Jumat (3/2).

“Saya tidak menduga bakal
merapat ke Inter, tidak ada
masalah di Atalanta. Kemudian
tawaran penting itu datang dari
Inter dan kepindahan ini posi-
tif,” katanya menambahkan.

Dia pun yakin, I Nerazzurri
bisa meraih hasil bagus mela-
wan I Bianconeri di Juventus
Stadium, melengkapi kemena-
ngan dengan skor 2-1 pada jum-
pa pertama musim ini di Giu-
seppe Meazza Milan.

“Inter bisa meraih hasil ba-
gus. Jika menang, tentu bakal
menjadi pesan untuk seluruh
tim di Seri A bahwa Inter punya

potensi mengakhiri kompe-
tisi di tiga besar,” tegas Gagliar-
dini.

“Awal pertandingan dipasti-
kan krusial. Inter akan tampil
solid, siap menyerang dan siap
bertahan,” tambahnya.

Striker Rodrigo Palacio pun
berpandangan demikian me-
natap duel klasik bertajuk
Derby d’Italia tersebut. Palacio
tak peduli, kendati Inter asuhan
Stefano Piolo baru disingkirkan
Lazio dengan skor 1-2 di per-
empatfinal Coppa Italia.

“Kini kami harus fokus
pada pertandingan melawan
Juventus. Kami harus menam-
pilkan performa yang terbaik
untuk menjaga laju kemena-
ngan kami,” papar Palacio.

“Kami akan melakukannya
dengan baik di Seri A kali ini,”
pungkasnya.

(m15/inc/B)

9 Hasil Reuni Terakhir

11/01/2017 Copa del Rey Barcelona vs Athletic Bilbao 3-1
05/01/2017 Copa del Rey Athletic Bilbao vs Barcelona 2-1
28/08/2016 Liga Primera Athletic Bilbao vs Barcelona 0-1
27/01/2016 Copa del Rey Barcelona vs Athletic Bilbao 3-1
20/01/2016 Copa del Rey Athletic Bilbao vs Barcelona 1-2
17/01/2016 Liga Primera Barcelona vs Athletic Bilbao 6-0
23/08/2015 Liga Primera Athletic Bilbao vs Barcelona 0-1
17/08/2015 Piala Super Barcelona vs Athletic Bilbao 1-1
14/08/2015 Piala Super Athletic Bilbao vs Barcelona 4-0

“Tidak ada seorang pemain
pun di dunia yang senang kalau
tidak bermain dan saya bukan
pengecualian,” ujar Rakitic,
seperti dikutip dari Goal.

“Saya mengakui bahwa saya
tak bersikap masa bodoh saat
melawan Villarreal di awal Ja-
nuari. Saya membaca bahwa
saya tak ada dalam 18 nama daf-
tar pemain yang akan melaku-
kan lawatan,” tambah gelandang
asal Kroasia tersebut.

Rakitic baru main 15 kali
musim ini di La Liga, 12 sebagai
starter dan sisanya masuk se-
bagai pemain pengganti.

Setelah selalu menjadi lang-
ganan starer serta sangat subur
sepanjang musim lalu, gelan-
dang berusia 28 tahun itu baru
mencetak dua gol musim ini.
Rakitic pun mulai dikaitkan
dengan beberapa klub besar
Eropa, namun dia menegaskan
tetap ingin membela Barca
asuhan Luis Enrique.

“Masa depan saya masih
hanya berkaitan dan eksklusif
dengan Barcelona. Saya ingin
terus bermain di sini dan meme-
nangi banyak trofi, ini klub saya,”
klaim Rakitic.

(m15/goal/B)

barcelona

Kans Rakitic
Kian Riskan

Pembuktian Foxes Belum Panik
AP

6 Hasil Reuni Terakhir

24/09/2016 Premier League Manchester United vs Leicester 4-1
07/08/2016 Community Shield Leicester vs Manchester United 1-2
01/05/2016 Premier League Manchester United vs Leicester 1-1
28/11/2015 Premier League Leicester vs Manchester United 1-1
31/01/2015 Premier League Manchester United vs Leicester 3-1
21/09/2014 Premier League Leicester vs Manchester United 5-3

winger MU Jesse Lingard.
United kontestan babak 32

besar Liga Europa, melaju ke
16 besar Piala FA dan akan men-
jajal Southampton pada final

Piala Liga Inggris. Tapi di Liga
Premier, United sepertinya im-
possible meraih gelar dan bakal
sangat sulit menembus zona
Liga Champions. (m15/rtr/B)

LONDON (Waspada): Ma-
najer Arsene Wenger mengakui
Arsenal sedang melirik penye-
ra n g  A S  Mo n a c o  Ky l i a n
Mbappe (foto), yang disebut-
sebut memiliki kapasitas untuk
menjadi penerus penyerang
legendaris Thierry Henry.

Mbappe yang masih berusia
18 tahun melakukan debutnya
di Ligue 1 Prancis saat masih
16 tahun. Dia kini menjadi pe-
main kunci Monaco dengan
mencetak enam gol dalam 19
pertandingan.

“Dia tidak persis seperti
Thierry Henry. Tetapi memang
benar dia memiliki kualitas yang
sama, masa depan dan bakat
yang mirip,” beber Wenger lewat
Sky Sports, Jumat (3/2).

“Potensinya hampir sama,
setelah itu jika dia punya moti-
vasi, keinginan dan kecerdasan
yang sama dengan Thierry, dua
sampai tiga tahun ke depan akan
memberitahu kami bahwa dia
bisa sangat menjanjikan,” tam-
bahnya.

Penyerang Timnas Prancis

AP

STRIKER Kamerun Zoua Daogari Jacques mengatasi pemain Ghana dalam duel udara di Stade
de Renovation, Franceville, Gabon, Kamis (Jumat WIB).

Kamerun Musuh Final Mesir
hadapi Mesir.

Bek tengah bertubuh rak-
sasa Ngadey Ngadjui menyusup
ke belakang pertahanan Ghana
dari situasi tendangan bebas.
Dia mengambil keuntungan dari
kemelut untuk memasukkan
bola ke gawang lawan dari jarak
dekat menit 72.

Bassogog kemudian mem-
bobol gawang Super Eagles me-
lalui serangan balik, ketika Ka-
merun menambahi gol kedua
melalui sepakan terakhir dalam
pertandingan tersebut.

Sempat didera masalah
pemilihan pemain sebelum
turnamen ini dimulai, The Lion
Indomptabels mendapat ke-
untungan dari penyelesaian bu-
ruk yang dilakukan Jordan Ayew
dan kawan-kawan. Super Ea-
gles tampil di semifinal untuk
keenam kalinya secara berun-
tun, namun tetap tanpa trofi
juara sejak 1982 silam.

Pada laga final besok ma-
lam di Stade de I’Amitie, Liber-
ville, Kamerun akan mengha-
dapi raksasa Mesir yang dalam

Hasil Semifinal

Kamis (Jumat WIB)
Kamerun v Ghana 2-0

Rabu (Kamis WIB)
Burkina Faso v Mesir 3-4 pen

laga sebelumnya sukses me-
nekuk tim kuda hitam Burkina
Fasso.

Sejak Piala Afrika digelar
tahun 1957, Lion Indomptabels
sudah tujuh kali menembus
partai final. Kamerun mengo-
leksi empat gelar pada 1984,
1988, 2000 dan 2002.

(m15/rtr/B)

Arsenal Cinta Abadi CescArsenal Cinta Abadi Cesc

Getty Images

MANAJER Antonio Conte (kiri), mulai memercayai Cesc Fabregas untuk mengisi lapangan tengah Chelsea.

11 Hasil Reuni Terakhir

24/09/2016 Premier League Arsenal vs Chelsea 3-0
24/01/2016 Premier League Arsenal vs Chelsea 0-1
19/09/2015 Premier League Chelsea vs Arsenal 2-0
02/08/2015 Community Shield Arsenal vs Chelsea 1-0
26/04/2015 Premier League Arsenal vs Chelsea 0-0
05/10/2014 Premier League Chelsea vs Arsenal 2-0
22/03/2014 Premier League Chelsea vs Arsenal 6-0
23/12/2013 Premier League Arsenal vs Chelsea 0-0
29/10/2013 League Cup Arsenal vs Chelsea 0-2
20/01/2013 Premier League Chelsea vs Arsenal 2-1
29/09/2012 Premier League Arsenal vs Chelsea 1-2

Meriam London Lirik Mbappe
U-19 ini menjadi pencetak gol
termuda klub di saat berumur
17 tahun, rekor yang sebelum-
nya dipegang Henry. Mbappe
sudah menandatangani kesepa-
katan baru dengan Monaco ta-
hun lalu, namun Wenger tetap
akan memantau perkemba-
ngannya.

“Orang-orang berbakat su-
per sudah bermain di usia 18.
Mereka yang tidak bermain di
usia 18 atau 19, tidak memiliki
bakat luar biasa,” tutur Wenger.

“Dia sudah bermain di level
atas. Dia seorang pria elektrik
seperti Thierry, bisa menggiring
bola, bisa mengumpan dan
efisien,” tambah pelatih asal
Prancis tersebut.

Saat ini Meriam London
memiliki sejumlah striker antara
lain Alexis Sanchez, Lucas Perez,
Olivier Giroud, Theo Walcott
dan Danny Welbeck. Namun ke-
limanya belum bisa mengikuti
jejak legenda Henry.

“Kami mengikuti Mbappe,
kami tahu dia sangat baik. Dia
memperpanjang kontrak de-

ngan Monaco musim lalu dan
jadi Monaco yang akan memu-
tuskan masa depannya. Dia bisa
menjadi Thierry Henry be-
rikutnya,” ujar Wenger.

Untuk posisi di lapangan
tengah, pelatih berjulukakn The
Professor itu mengaku sangat
puas dengan stok gelandang Me-
riam London. Termasuk de-
ngan performa Mohamed
Elneny dalam 12 bulan terakhir.
Gelandang Mesir itu satu-satu-
nya pemain yang didatangkan
Wenger pada Januari 2016.

“Pertama, dia seorang pe-
main yang berkontribusi besar
pada kualitas kolektif tim. Dia
bertahan dan menyerang
dengan baik. Elneny pemain
yang menaruh minyak pada
mesin,” papar Professor.

“Dia menyenangkan untuk
bekerja sama setiap hari. Dia
pemain penting bagi Mesir,
karena dia rendah hati, bersedia
melakukan yang terbaik dan
prilakunya sangat membantu,”
pungkasnya.

(m15/sky/B)

AFP

9 Hasil Reuni Terakhir

18/09/2016 Liga Seri A Inter Milan vs Juventus 2-1
02/03/2016 Coppa Italia Inter Milan vs Juventus 3-0
28/02/2016 Liga Seri A Juventus vs Inter Milan 2-0
27/01/2016 Coppa Italia Juventus vs Inter Milan 3-0
18/10/2015 Liga Seri A Inter Milan vs Juventus 0-0
16/05/2015 Liga Seri A Inter Milan vs Juventus 1-2
06/01/2015 Liga Seri A Juventus vs Inter Milan 1-1
02/02/2014 Liga Seri A Juventus vs Inter Milan 3-1
14/09/2013 Liga Seri A Inter Milan vs Juventus 1-1

zimbio

Gagliardini Ganggu Nyonya Tua

Alaves yang berusaha untuk
mencapai final Piala Raja buat
pertama kalinya, giliran menjadi
tuan rumah untuk leg kedua
yang berlangsung 8 Februari
mendatang.

Finalis tiga kali Celta, yang
menyingkirkan Real Madrid di
babak perempatfinal, mendo-
minasi penguasaan bola untuk
sebagian besar jalannya babak
pertama. Namun justru Alaves
yang menciptakan peluang per-
tama menit 40.

Tim tamu melancarkan se-
rangan balik yang diakhiri de-
ngan Manu Garcia menyambar
umpan silang Victor Camarasa
dan melepaskan sepakan kaki
kiri ke arah tiang dekat yang

masih dapat digagalkan kiper
Celta Sergio Alvarez.

Celta nyaris memecah ke-
buntuan menit 58, namun kiper
Alaves Fernando Pacheco suk-
ses menahan tembakan Aspas
dari jarak enam meter.

Pemain pengganti Alaves
Edgar Mendes berhadapan de-
ngan Alvarez dalam situasi satu
lawan satu, namun tembakan-
nya mengarah lurus kepada sang
kiper menit 78. (m15/rtr/B)

Celta Cuma Sebatas Dominan

yibada

Leg 1 Semifinal

Kamis (Jumat WIB)
Celta Vigo v Alaves 0-0

Rabu (Kamis WIB)
Atl Madrid v Barcelona 1-2

A6
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Journee 23              GMT

Sabtu, 4 Februari
AS Monaco v Nice (1600)
Bordeaux v Rennes (1900)
Dijon v Paris SG (1900)
Guingamp v Caen (1900)
Lille v Lorient (1900)
Montpellier v Bastia (1900)

Minggu, 5 Februari
Toulouse v Angers (1400)
Nantes v AS Nancy (1600)
St Etienne v Lyon (1945)
*GMT + 7 Jam = WIB

Pencetak Gol Terbanyak
21 Edinson Cavani (Paris SG)
18  Alexandre Lacazette (Lyon)
13 Bafetimbi Gomis (Marseille)
12 Radamel Falcao (Monaco)
11 Alassane Plea (Nice)
10 Ivan Santini (Caen)
  9 Mario Balotelli (Nice)

Jornada 21              GMT

Sabtu, 4 Februari
Malaga v Espanyol (1200)
Barcelona v Bilbao (1515)
Atl Madrid v Leganes (1730)
Valencia v Eibar (1945)

Minggu, 5 Februari
Sevilla v Villarreal (1100)
Gijon v Alaves (1515)
Sociedad v Osasuna (1730)
Celta v Real Madrid (1945)
*SCTV Senin pkl 0245 WIB

Senin, 6 Februari
Granada v Las Palmas (1945)

Pencetak Gol Terbanyak
16 Luis Suarez (Barcelona)
15 Lionel Messi (Barcelona)
13 Cristiano Ronaldo (Madrid)
11 Iago Aspas (Celta)
  9 Willian Jose (Sociedad)
  8 Wissam Ben Yedder (Sevilla)
  8 Antoine Griezmann (Atletico)

Klasemen Liga Premier

Chelsea 23 18  2  3 48-16 56
Tottenham 23 13  8  2 45-16 47
Arsenal 23 14  5  4 51-25 47
Liverpool 23 13  7  3 52-28 46
Man City 23 14  4  5 47-28 46
Man United 23 11  9  3 33-21 42
Everton 23 10  7  6 34-24 37
West Brom 23  9  6  8 31-29 33
Stoke City 23  7  8  8 29-35 29
Burnley 23  9  2 12 25-33 29
West Ham 23  8  4 11 29-40 28
Soton 23  7  6 10 23-28 27
Watford 23  7  6 10 27-39 27
B’mouth 23  7  5 11 32-41 26
M’brough 23  4  9 10 19-26 21
Leicester 23  5  6 12 24-38 21
Swansea 23  6  3 14 28-52 21
C Palace 23  5  4 14 32-41 19
Hull City 23  4  5 14 20-47 17
Sunderland 23  4  4 15 20-42 16

Klasemen Seri A

Juventus 21 17  0  4 44-16 51
AS Roma 22 15  2  5 44-21 47
Napoli 22 13  6  3 48-25 45
Inter Milan 22 13  3  6 37-23 42
Lazio 22 12  4  6 35-25 40
Atalanta 22 12  3  7 34-25 39
Fiorentina 22 10  7  5 38-29 37
AC Milan 21 11  4  6 32-26 37
Torino 22  8  7  7 39-32 31
Udinese 22  8  4 10 27-29 28
Chievo 22  8  4 10 22-30 28
Bologna 21  7  6  8 21-26 27
Sampdoria 22  7  6  9 25-29 27
Cagliari 22  8  3 11 32-46 27
Genoa 22  6  7  9 27-32 25
Sassuolo 22  7  3 12 31-37 24
Empoli 22  5  6 11 13-30 21
Crotone 21  3  4 14 20-37 13
Palermo 22  2  5 15 18-42 11
Pescara 22  1  6 15 17-44  9

Giornata 23             GMT

Sabtu, 4 Februari
Bologna v Napoli (1945)

Minggu, 5 Februari
AC Milan v Sampdoria (1130)
Atalanta v Cagliari (1400)
Chievo v Udinese (1400)
Empoli v Torino (1400)
Genoa v Sassuolo (1400)
Pescara v Lazio (1400)
Palermo v Croton (1700)
Juventus v Inter Milan (1945)

Selasa, 7 Februari
AS Roma v Fiorentina (1945)

Pencetak Gol Terbanyak
15 Gonzalo Higuain (Juventus)
15 Edin Dzeko (Roma)
15 Mauro Icardi (Inter Milan)
14 Andrea Belotti (Torino)
13 Dries Mertens (Napoli)
11 Ciro Immobile (Lazio)

Matchday 24          GMT

Sabtu, 4 Februari
Chelsea v Arsenal (1230)
C Palace v Sunderland (1500)
Everton v B’nemouth (1500)
Hull City v Liverpool (1500)
Soton v West Ham (1500)
Watford v Burnley (1500)
West Brom v Stoke (1500)
Tottenham v M’brough (1730)
*RCTI Minggu pkl 0030 WIB

Minggu, 5 Februari
Man City v Swansea (1330)
Leicester v Man United (1600)
*RCTI Live pkl 2300 WIB

Pencetak Gol Terbanyak
15 Diego Costa (Chelsea)
15 Alexis Sanchez (Arsenal)
14 Zlatan Ibrahimovic (MU)
13 Harry Kane (Tottenham)
12 Romelu Lukaku (Everton)
12 Jermain Defoe (Sunderland)

Klasemen La Liga

Real Madrid 19 14  4  1 51-17 46
Barcelona 20 12  6  2 52-18 42
Sevilla 20 13  3  4 43-28 42
Atl Madrid 20 10  6  4 34-16 36
Sociedad 20 11  2  7 31-28 35
Villarreal 20  9  7  4 28-14 34
Ath Bilbao 20  9  5  6 26-22 32
Celta Vigo 20  9  3  8 31-33 30
Espanyol 20  7  8  5 28-27 29
Eibar 20  8  5  7 28-29 29
Las Palmas 20  7  7  6 31-31 28
Alaves 20  5  9  6 17-20 24
Real Betis 20  6  5  9 21-31 23
Malaga 20  5  7  8 28-34 22
Valencia 19  5  4 10 29-36 19
Deportivo 20  4  7  9 25-32 19
Leganes 20  4  6 10 15-33 18
Gijon 20  3  4 13 20-39 13
Osasuna 20  1  7 12 21-43 10
Granada 20  1  7 12 16-44 10

Klasemen Ligue 1

Monaco 22 15  4  3 65-22 49
Nice 22 14  7  1 38-15 49
Paris SG 22 14  4  4 42-16 46
Lyon 21 12  1  8 40-25 37
St Etienne 22  8  9  5 24-18 33
Marseille 22  9  6  7 29-27 33
Bordeaux 22  8  8  6 24-27 32
Guingamp 22  8  7  7 28-26 31
Rennes 22  8  6  8 22-26 30
Toulouse 22  7  5 10 22-26 26
Lille 22  7  5 10 21-27 26
Nantes 22  7  5 10 15-29 26
Dijon 22  5  9  8 30-32 24
AS Nancy 21  6  6  9 16-25 24
Montpellier 22  5  8  9 30-39 23
Angers 22  6  5 11 19-28 23
Bastia 22  5  7 10 19-26 22
Caen 21  6  4 11 24-36 22
Metz* 21  6  5 10 21-38 21
Lorient 22  5  3 14 25-46 18
*Dikurangi 2 poin

(jonny/uefa/H)

LANGSA (Waspada): Bursa
kandidat Bakal Calon Ketua
Umum PSBL mulai mencuat,
seiring akan berakhirnya masa
kepengurusan PSBL Langsa
periode 2013-2017 pada 11
Maret mendatang.

Nama-nama Balon Ketum
PSBL yang santer dibicarakan
kalangan publik sepakbola
Langsa adalah Said Mahdum
Madjid (Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
Kota Langsa), Samsul Bahri alias
Robert (Ketua Fraksi PA DPRK
Langsa), dan Yoesdinur alias
Buyong yang pernah menjadi
pengurus PSSI Pusat.

Namun dari ketiga nama
tersebut, paling santer men-
dapat dukungan dan dorongan
adalah Samsul Bahri (foto
kanan) yang juga pengurus
PSBL lima tahun sebelumnya.

BANDA ACEH (Waspada):
Rencana Persiraja menggelar
seleksi pemain dalam mengha-
dapi kompetisi musim ini be-
lum jelas. Itu akibat tak adanya
yang bertanggungjawab terha-
dap proses seleksi, mengingat
kepengurusan di bawah Musri
Idris sudah vakum.

Sebelumnya, Bendahara
Persiraja T Nurmiadi Boy me-
nyebut dia sengaja mengatakan

LABURA (Waspada): Sebagai bentuk kepe-
dulian terhadap bahaya Narkoba, Expedition
Trail Mania (X-Trim) Labura akan mengadakan
kegiatan X-Trim Labura Adventure (XLA 4) pada
18 Maret 2017.

Kegiatan dengan tema ‘Nge-trail Bahagia
Tanpa Narkoba’ itu akan dimulai dari lokasi wisata
Aek Buru dan dan berakhir di Aula Fajar Dolpa
Aekkota Batu.

“Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan
ini juga bagian dari upaya mengampanyekan
bahaya Narkoba,” ujar Ketua X-Trim Labura,
Dedi Iskandar SE, Jumat (3/2).

Dijelaskan, pendaftaran peserta untuk meng-

MEDAN (Waspada):
PS PLN dan PS Volta

terus melakukan
persiapan mengikuti

kompetisi PSSI maupun
PSMS. Hal itu terlihat
dari latihan rutin tim

dibarengi ujicoba.
Teranyar, PS PLN

melakoni ujicoba
dengan PSK USU dan

menang 1-0.

GM PLN Wilayah Sumut,
Agung Nugraha, mengatakan
persiapan tersebut sebagai bukti
fokus tim dalam menghadapi
Liga Nusantara 2017 serta
Kompetisi Divisi Utama PSMS.

“Terhitung sudah
empat kali tim melakukan
ujicoba di samping latihan rutin
dua kali seminggu. Jadi kami mau
hidupkan kembali sepakbola di
PLN ini,” ujar Agung didampingi

Manajer Bidang SDM & Umum
Ir Suyadi, Ketua Bapor PLN Su-
mut yang juga Ketua PS Volta
Zainuddin, dan Bendahara H
Eko Hariawan, Jumat (3/2)

Dikatakan, persiapan PS
PLN dan PS Volta sudah berlang-
sung sejak September 2016.
“Timnya sudah ada, saya lihat
antusiasme para pemain cukup
baik. Apalagi kita tahu dulu PS
Volta juga mengirim beberapa
pemain ke PSMS hingga nasio-
nal. Jadi itu sebagai motivasi

untuk kembali menghidupkan
sepakbola di PLN,” katanya.

Calon Ketum PSMS
Agung mengaku kesediaan-

nya maju sebagai calon Ketua
Umum PSMS jika diminta.
“Saya bersedia untuk maju, de-
ngan catatan bila tidak ada ken-
dala. Karena yang jelas, saya
pasti harus izin dulu ke pusat
untuk itu. Begitu juga andai
AD/ART PSMS membolehkan,”
tegasnya.

Manajer Teknik PS PLN,
Yongky Haurissa, menegaskan
sesuai AD/ART PSMS, klub-klub
(40 klub) anggota PSMS agar
segera menggelar RALB, pasca-
mundurnya dr Mahyono se-
bagai jabatannya sebagai Ketua
Umum PSMS.

“Kami pengurus klub ang-
gota PSMS akan melakukan
pertemuan untuk membahas
hal tersebut, termasuk melihat
figur yang tepat sebagai Ketum
PSMS. Artinya, kami ingin

Ketum PSMS nantinya bisa be-
kerjasama anggota klub demi
memajukan PSMS,” katanya.

Mengenai keinginan GM
PLN maju sebagai Ketum PSMS,
Yongky menyambut baik.

“Pastinya sangat mendu-
kung. Sejauh ini kandidat me-
mang baru Husni dan Dr Fidel.
Jika tambah Pak Agung, pasti
akan sangat baik,” tambah
Yongky yang juga Manajer Teknik
PSMS.

(cat/I)

Juga Yoesdinur (foto kiri) yang
sudah cukup berpengalaman
dalam persepakbolaan lokal
maupun nasional.

Samsul Bahri bahkan telah
menyatakan siap menjadi
Ketum PSBL. “Ya kita lihat nanti
sajalah, kalau memang didu-
kung saya siap menjadi Ketum
PSBL,” ujarnya, Jumat (3/2).

Hal yang sama disampaikan
Yoesdinur. Dia mengaku siap
menjadi Ketua Umum PSBL un-
tuk lima tahun ke depan. “Saya
sudah siap menjadi Ketum dan
akan mengubah paragdima se-
pakbola ke arah yang lebih mo-
dern dan maju,” ujar Yoesdinur.

Sekum PSBL, Hasan Basri,
mengatakan masa pendaftaran
sebagai calon ketua umum
PSBL dibuka 10-20 Februari
2017. Ketentuannya dapat me-
lengkapi formulir dan persyara-

tan yang dapat diperoleh di
Sekretariat PSBL di Stadion
Langsa, Jl Ahmad Yani Kota
Langsa.

Syarat-syarat yang harus
dipenuhi calon ketum antara
lain harus penduduk Kota
Langsa, berusia 30 tahun ke atas

dan tidak pernah dihukum atau
melakukan tindak pidana.
Hasan berharap akan banyak
figur yang muncul mendaftar-
kan diri, sehingga ke depan akan
terpilih Ketum PSBL yang
mampu meningkatkan prestasi
skuad Elang Biru. (m43/B)

MEDAN (Waspada): Pelatih
Sepakbola Sumut, Safei Pilly,
mengatakan timnya terus me-
lakukan persiapan untuk me-
ngikuti Pekan Olahraga Pelajar
Nasional (Popnas) XVI/2017 di
Jawa Tengah pada September
mendatang.

“Sejauh ini persiapan sudah
berjalan intensif hingga meng-
gelar sejumlah laga ujicoba.
Selain itu, kami juga sudah meng-
agendakan program Pemusa-
tan Latihan Daerah (Pelatda)
penuh pada Mei mendatang,”
ujar Pilly, Jumat (3/2).

JAKARTA (Waspada): PSSI
tengah menimbang invitasi
turnamen yang datang dari tiga
negara. Namun keputusan final
tetap ada di tangan Pelatih Tim-
nas Indonesia, Luis Milla. Tiga
negara yang sudah melayang-
kan undangan adalah Bangla-
des, Myanmar, dan Azerbaijan.

MEDAN (Waspada): Erat-
nya persaudaraan tergambar
jelas dalam perayaan ulang ta-
hun pertama komunitas pecinta
sport juara Honda, Sonic Club
Medan (SOCMED) pada pekan
lalu di Cafe Wong Rame Tan-
jungmorawa, Deliserdang.

Kemeriahan pesta ditandai
dengan kehadiran ribuan bikers
yang berasal dari berbagai ko-
munitas motor di wilayah Su-
mut. Perayaan ulang tahun ber-
tema “Persaudaraan Tanpa
Batas” ini juga turut dihadiri Wakil
Ketua DPRD Medan H Ihwan
Ritonga SE dan Gunarko Har-
toyo, Corporate and Marketing
Communication Manager In-
dako Trading Coy selaku main
dealer Honda di wilayah Suma-
tera Utara.

Gunarko Hartoyo meng-
ungkapkan pihaknya sangat
berbangga dengan eksistensi
yang ditunjukkan oleh SOCMED
selama satu tahun bergabung
dalam Sumut Honda Bikers. Dia
berharap ke depannya SOCMED
lebih solid lagi, selalu berjiwa
sosial, bermanfaat bagi masya-

Waspada/Hariansyah/B

KAPOLRES Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang pose bersama pengurus X-Trim Labura.

X-Trim Labura Gelar XLA 4
ikuti kegiatan ini senilai Rp200 ribu dengan fasilitas
souvenir dan makan siang serta doorprize yang
menyediakan hadiah empat sepeda motor, empat
handphone, dan 44 hadiah hiburan.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmo-
rang SH SIK saat dikonfirmasi melalui telepon
seluler mengatakan pihaknya mendukung semua
kegiatan positif termasuk yang akan digelar
X-Trim Labura.

“Kita dukung semua kegiatan positif, apalagi
tujuannya untuk mengampanyekan bahaya
Narkoba. Kami doakan semoga kegiatan tersebut
berjalan lancar, aman, dan sukses,” ucap Kapolres
Labuhanbatu. (char/B)

Waspada/Arianda Tanjung/B

GM PLN Wilayah Sumut Agung Nugraha pose bersama Manajer Bidang UKM & Umum Ir Suyadi, Manajer Teknik PS PLN
Yongky Haurissa, dan Ketua PS Volta Zainuddin usai memberi keterangan di Kantor PLN Wilayah Sumut, Jumat (3/2).

PS PLN, Volta Persiapan Kompetisi

Bursa Balon Ketum PSBL Mencuat

Waspada/istWaspada/ist

Dijelaskan, saat ini program
latihan masih memasuki persia-
pan umum. Skuad tim yang
mengikuti latihan juga masih
para pemain binaan PPLP Su-
mut. Pilly mengaku masih me-
nunggu pemanggilan pemain
dari luar PPLP.

Pada Popnas tahun ini, di-
akui Pilly skuadnya didominasi
pemain PPLP yang membawa
tim Sumut lolos Porwil Suma-
tera 2016 di Riau. Untuk per-
bandingannya, sebanyak 75 per-
sen merupakan pemain PPLP
dan 25 persen pemain hasil pan-

tauan di Piala Gubsu 2016.
Dikatakan, selama persia-

pan umum, pihaknya telah
mengagendakan laga ujicoba
dengan tim lokal yang ada di
Kota Medan. Meski belum de-
ngan skuad yang lengkap, uji-
coba dinilai cukup penting un-
tuk mengevaluasi kekurangan
tim secara keseluruhan.

“Kalau nanti pemain dari luar
PPLP sudah bergabung dalam
program Pelatda penuh, kita
akan agendakan lagi pertan-
dingan ujicoba. Bisa saja hingga
20 kali ujicoba untuk mening-

katkan kerjasama dan mental
bertanding anak-anak,” ucapnya.

Rencananya, tambah Pilly,
laga ujicoba tidak hanya meng-
hadapi tim dari dalam negeri saja,
tapi juga tim Malaysia seperti
Negeri Sembilan dan Selangor.

“Rencananya ujicoba ke
Malaysia sebagai program try
out akan berlangsung selama
satu minggu dengan intensitas
tiga laga ujicoba. Selain ajang
evaluasi tim, ujicoba sekaligus
menguji mental bertanding
pemain saat berlaga di luar
kandang,” pungkasnya. (cat/C)

Pelatda Sepakbola Popnas Sumut Mei

ACEH TIMUR (Waspada):
Aneuk Nanggroe Julok memas-
tikan tiket final setelah menun-
dukkan Lueng Peut Madat de-
ngan skor ketat 3-2 (25-20, 25-
16, 17-25, 21-25 dan 15-7) dalam
laga semifinal turnamen voli
KNPI Aceh Timur Cup I/2017
di Lapangan Peulalu, Kec Sim-
pang Ulim, Jumat (3/2).

Dalam laga final yang akan

rakat luas, dan dapat berkem-
bang seriring dengan semakin
banyaknya pecinta Sonic di Kota
Medan yang bergabung.

“Para bikers yang tergabung
dalam SOCMED merupakan
ikon anak muda bermental jua-
ra yang diharapkan dapat
memberikan tauladan bagi ge-
nerasi muda lainnya. Sehing-
ga akan tercipta generasi juara
yang membanggakan, krea-
tif, berfikiran positif, dan tentu-
nya bebas Narkoba,” ujar Gu-

narko Hartoyo di Medan, Jumat
(3/2).

Agusto Sihite selaku Ketua
SOCMED mengungkapkan
sangat bersyukur dan ber-
terimakasih kepada berbagai
pihak, sehingga perayaan ulang
tahun SOCMED yang pertama
dapat berjalan lancar. Terutama
kepada Indako Trading Coy yang
telah banyak memberikan
bimbingan dan dukungan ke-
pada SOCMED sebagai komu-
nitas baru saja terbentuk.

Demam pesona sport ge-
nerasi juara Honda Sonic 150R
yang mewabah di Kota Medan
melandasi lahirnya SOCMED
pada 17 Januari 2016. Kelahiran
komunitas yang saat itu masih
beranggotakan 20-an bikers
ditandai dengan digelarnya
touring perdana mereka
bertajuk “Bikers Camp Man-
agement Club” di Perkemahan
Bukit Lawang pada akhir
Februari 2016.

(m42/B)

Turnamen di Banglades
bertajuk Bangabandhu Gold
Cup International Football
Tournament 2017. Delapan ne-
gara diundang pada ajang yang
digelar 6-15 April itu. Sebulan
berselang, Timnas Indonesia
juga diundang pada ajang Is-
lamic Solidarity Games (ISG)

2017 di Azerbaijan, 12-22 Mei.
“Ada keinginan kuat dari

kami untuk mengikuti ISG. Ya,
Indonesia merupakan negara
mayoritas muslim terbesar di
dunia,” ucap Deputi Sekjen PSSI,
Fanny Riawan, Jumat (3/2).

“Namun tentu kami harus
menunggu Luis Milla. Keputu-
san akhir untuk ikut atau tidak
tetap ada di tangannya,” kata
salah satu penggagas turnamen
sepakbola internasional U-14
dan U-16 bertajuk Garuda Inter-
national Cup itu.

Selain Banglades dan Azer-
baijan, Myanmar pun sudah
mengirimkan undangan kepada
PSSI. Hal itu dipastikan oleh
Direktur Media dan Hubungan
Internasional, Hanif Thamrin.

“Myanmar sudah mengun-
dang kami. Turnamennya akan
digelar pada Juni 2017,” kata eks
Hanif.

Jika disetujui Milla, skuad
yang diturunkan pada ajang-
ajang pemanasan tersebut bakal
menyasar ke Indonesia U-23.
Maklum saja, medali emas SEA
Games 2017, Agustus menda-
tang, menjadi target mutlak.

Sebelumnya, Indonesia
U-23 juga diagendakan meng-
ikuti Kualifikasi Piala Asia
U-23 pada 15-23 Juli 2017. Milla
sendiri baru akan kembali ke
Indonesia pada Selasa (7/2) dan
memulai pekerjaan barunya
sebagai pelatih timnas pada
Rabu (8/2/).

(m42/goal/B)

PSSI Diundang Turnamen Tiga Negara

di media kalau Persiraja segera
menggelar seleksi pemain ka-
rena sebagai salah satu peng-
urus aktif dia ingin menyela-
matkan nasib Persiraja yang
dalam masa kritis jelang kom-
petisi bergulir.

“Saat itu saya khawatir pe-
main Aceh sudah banyak yang
bergabung dengan klub luar. Be-
berapa pemain Persiraja musim
lalu juga ada yang bertanya ke-

pada saya tentang kapan persia-
pan tim,” uria dia, Jumat (3/2).

Makanya dia menegaskan
siapa saja boleh memimpin Per-
siraja, asal bisa menjamin klub
kebanggaan warga Banda Aceh
itu berkompetisi musim ini. “Siapa
pun boleh pimpin Persiraja, kalau
mau diambil alih Asprov PSSI
Sumut ya tak masalah,” ujar dia.

Dalam dua hari ini, tersiar
kabar Asosiasi Provinsi (Asprov)

PSSI Aceh akan mengambil alih
klub menjelang bergulirnya
kompetisi Liga 2 yang dijad-
walkan digelar akhir Maret ini.

Bagi Boy Nurmiadi, kalau
pun SK Persiraja diserahkan ke
Asprov PSSI Aceh, dia berharap
petinggi PSSI dapat memasti-
kan keabsahan surat tersebut.
“Hingga detik ini saya masih
pengurus Persiraja. Saya belum
mundur,” tegasnya. (b07/C)

Rencana Seleksi Persiraja Belum Jelas

Indako Bangga Eksistensi SOCMED

Waspada/ist

PERAYAAN ulang tahun pertama SOCMED di Cafe Wong Rame Tanjungmorawa turut dihadiri
Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE dan Gunarko Hartoyo, Corporate and Mar-
keting Communication Manager Indako Trading Coy.

digelar Sabtu (4/2) ini, Aneuk
Nanggroe sudah ditunggu Tunas
Muda Simpang Ulim yang se-
hari sebelumnya melaju ke final
setelah menaklukkan Secania
Bagok juga dengan skor 3-2.

“Kami yakin laga final akan

berlangsung seru, karena kedua
tim finalis sama-sama memiliki
materi pemain yang mumpuni.
Penampilan kedua tim bahkan
selalu memcuri perhatian pe-
nonton,” ujar Ketua Panpel, Mu-
hammad alias Dewa.

Informasi lain, setiap tim
yang lolos ke semifinal turut
diperkuat atlet dari liuar Aceh
Timur seperti dari Kota Langsa,
Lhokseumawe, dan Banda
Aceh. Turnamen ini total diikuti
16 tim. (b24/B)

Aneuk Nanggroe Lawan Final Tunas Muda

PERBAUNGAN (Waspada):
Panitia Musyawarah Provinsi
(Musprov) Persatuan Sepak
Takraw Indonesia (PSTI) Suma-
tera Utara membuka pendaf-
taran Bakal Calon Ketua Umum
periode 2017-2021 sejak 23 Ja-
nuari hingga 12 Februari.

Ketua Tim Penjaringan dan
Penyaringan Balon Ketum PSTI
Sumut Safrul Hayadi SH di-
dampingi Deni Fitriadi SPdI me-
nuturkan pihaknya sudah me-
layangkan surat pemberitahuan
Musprov kepada 20 Pengkab/
Pengkot di 23 kabupaten/kota.

“Bagi Balon Ketum sudah
bisa mengambil berkas permo-
honan pengajuan pencalonan
diri di Sekretariat IPSI Sumut,
Jl Istana, Dusun I, Desa Kota Ga-
luh, Kec Perbaungan, Kabupa-
ten Serdang Bedagai,” ujar Safrul
Hayadi, Jumat (3/2),

Dijelaskan, persyaratan bagi
bakal calon ketua umum di an-
taranya pernah menjabat Ketua
Umum Pengcab PSTI Kabupa-
ten/Kota di Sumut dan atau pe-
ngurus PSTI Sumut minimal
satu periode penuh.

Selajutnya, memperoleh re-

komendasi dan dukungan ter-
tulis dari atau diusulkan minimal
25 persen dari 23 Pengcab PSTI
Kabupaten/Kota (5 Pengcab)
yang masih aktif dengan keten-
tuan setiap anggota PSTI hanya
boleh merekomendasikan/me-
ngusulkan satu nama Balon
Ketum yang ditandatangani Ke-
tum Pengcab PSTI.

“Calon Ketum adalah warga
negara Indonesia, tidak terikat
partai politik atau sebagai pe-
ngurus organisasi Parpol, tidak
sedang menjalani proses persi-
dangan,” jelas Safrul. (c03/B)

Pendaftaran Balon Ketum PSTI Sumut Dibuka

A7
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Sabtu

4 Februari 2017Sport

JAKARTA (Waspada): Rider Tim Repsol

Honda Marc Marquez menegaskan

bahwa dirinya tidak akan meremehkan

rekan setimnya Dani Pedrosa pada

gelaran MotoGP 2017.

TANGERANG (Waspada):
Juara dunia Moto GP tiga kali,
Jorge Lorenzo (foto), meng-
ungkapkan syarat pensiunnya,
yakni setelah bisa meraih gelar
juara dunia MotoGP bersama
tim barunya Ducati.

“Saya memang baru bebe-
rapa bulan di sini. Tapi tentu saja
saya ingin pensiun setelah
berhasil menjadi juara dunia
bersama Ducati,” beber Lo-
renzo di sela-sela temu pengge-
mar di ICE BSD City, Tangerang,
Jumat (3/2).

Pebalap Spanyol ini me-
miliki target jangka pendek
untuk terus meningkatkan ke-
mampuannya sebagai pebalap
dan mengenali karakter tung-
gangannya lebih dalam.

“Sejujurnya, sepeda motor
Ducati sangat spesial dan ber-
tolak belakang dibandingkan
sepeda motor yang saya ken-
darai sembilan tahun terakhir,
dengan tarikan gas yang lebih
kuat,” jelasnya.

Lorenzo juga merasakan
sudah mulai bisa beradaptasi
dengan tunggangan barunya,
Ducati Desmosedici GP17, ter-
lihat dari perbaikan catatan
waktu selama sesi latihan pra-
musim di Sirkuit Sepang, Ma-

NEW ORLEANS, AS (Waspada): Klay Thomp-
son (foto), bintang Golden State Warriors, men-
dapat peluang meraih sukses ganda saat per-
helatan NBA All Star Weekend 2017 di New
Orleans, 18-20 Februari mendatang.

Nantinya, Thompson akan mengawali pekan
sarat bintang terbaik di dunia sebagai kontestan
three point. Berpredikat sebagai juara bertahan,
Thompson mengincar gelar beruntun dengan
bersaing melawan Kyle Lowry (Toronto Raptors),
Eric Gordon (Houston Rockets), Kyrie Irving
(Cleveland Cavaliers), CJ McCollum (Portland
T’Blazers), Kemba Walker (Charlotte Hornets),
Wesley Matthews (Dallas Mavericks), dan Nick
Young (LA Lakers).

Sebagai puncaknya, Thompson akan terlibat
dalam NBA All Star Game dengan mewakili tim
Barat. Kendati berstatus sebagai cadangan,
Thompson bisa saja menjadi MVP andai tampil
eksplosif dan menghibur.

Di tim Barat, Thompson bergabung dengan
Stephen Curry, Draymond Green, Kevin Durant
(Golden State Warriors), James Harden (Hou-
ston Rockets), Kawhi Leonard (San Antonio
Spurs), Anthony Davis (New Orleans Pelicans),

LOS ANGELES, AS (Waspa-
da): Golden State Warriors
memperpanjang catatan keme-
nangannya menjadi lima game
beruntun, setelah mengungguli
LA Clippers 133-120 dalam laga
NBA di Staples Center, Los
Angeles, Jumat (3/2.

Kehilangan Chris Paul men-
jadikan Clippers kesulitan dalam
serangan. Acap kali aliran bola
kepada Blake Griffin maupun
Austin Rivers terhadang oleh
pertahanan Warriors. Kuarter
pertama ditutup 33-22.

Clippers baru mulai panas
di kuarter kedua dan mengim-
bangi tim tamu. Akan tetapi
Warriors tetap unggul dan me-
masuki halftime dengan skor
65-55. Pasukan Steve Kerr kian

Kejurda Wadokai Jaring Atlet
MEDAN (Waspada): Pengda Perguruan Karate Wadokai Sumut

siap menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) memperebutkan
Piala AKBP Drs Maruli Siahaan SH MA di Gedung Mini Futsal
Disporasu, Jl Pancing Medan, 18-19 Februari 2017.

“Kejurda ini diperkirakan akan diikuti 500 karateka yang berasal
dari 18 kabupaten/kota di Sumut dengan mempertandingkan
43 kelas mulai kategori usia dini hingga under 21,” ujar Ketua
Panpel Ir H M Ridwan dan Sekretaris Ir Yan Fredi, Jumat (3/2).

Dijelaskan, Kejurda merupakan ajang penjaringan atlet Wado-
kai yang diproyeksikan mengikuti kejuaraan level nasional dan
internasional. Kejurda juga menjadi tolok ukur pembinaan atlet
Wadokai Sumut, khususnya untuk karateka usia dini hingga
under 21.

“Diperebutkannya Piala AKBP Maruli Siahaan dalam Kejurda
ini, sebab dia sudah lama aktif di Wadokai Sumut dan selalu
mendukung program-program kerja Pengda Wadokai Sumut.
AKBP Maruli bisa dikatakan orang lama di Wadokai,” jelas Ridwan.

Dikatakan, Kejurda juga menjadi seleksi karateka Wadokai
Sumut menghadapi Kejurnas Piala Mendagri 2017 yang dijadwalkan
berlangsung di Lampung pada Maret mendatang. Menurutnya,
kekuatan Wadokai Sumut saat ini sangat diperhitungkan pada
level nasional. Hal ini ditandai dengan keberhasilan menyabet
gelar juara umum Kejurnas Wadokai 2014.

“Dalam Kejuaraan Karate Piala Gubsu 2016, Wadokai Sumut
kembali mencatat prestasi membanggakan dengan keberhasilan
tiga karateka meraih gelar bergengsi best of the best (BoB) serta
total meraih delapan medali emas,” tambahnya.

Pria yang juga menjabat Lurah Perumnas Simalingkar ini
menambahkan, ketiga karateka Wadokai Sumut yang berhasil
menyabet gelar BoB dalam kejuaraan Piala Gubsu adalah Rizky
Lawyer, Tifani Zuhri, dan Arnela Putri.

“Kami yakin melalui Kejurda 2017 akan muncul karateka
baru berbakat, sebagai hasil pembinaan yang dilakukan Pengcab
dan Pengkab Wadokai Sumut. Digelarnya Kejurda ini berdasarkan
AD/ART Wadokai Sumut, SK Pengda dan program kerja Pengda,”
jelasnya.

Ditambahkan, Ketua Umum Pengda Wadokai Sumut, Suwandi
Lietanto, juga mendukung penuh pelaksanaan Kejurda agar
berlangsung sukses. (m47/B)

JAKARTA (Waspada): Insan bulutangkis
dunia kembali akan disuguhi pertandingan
bulutangkis bergengsi perebutan lambang
supremasi beregu campuran Piala Sudirman
2017. Ajang yang dihelat di Gold Coast, Aus-
tralia ini akan berlangsung pada 21-28 Mei 2017.

Federasi Bulutangkis Dunia (Badminton
World Federation/BWF) secara resmi telah me-
nutup pendaftaran tim yang akan berlaga dalam
turnamen tersebut seperti dilansir situs resmi
BWF. Dalam turnamen ini, masing-masing tim
negara terdiri atas maksimal 20 orang pemain.

Juara bertahan pada perhelatan 2015, China,
dan runner-up Jepang serta dua tim semifinalis
Indonesia dan Korea Selatan adalah skuad yang
masih harus diperhitungkan dalam pertarungan
kali ini.

Tim yang akan menjadi unggulan berdasarkan
peringkat dunia pemain mereka, masing-masing
baru akan diumumkan pada Kamis, 2 Maret
mendatang dan akan dibagi menjadi empat grup.
Grup 1 akan diisi oleh 12 tim teratas dan akan
bertarung untuk berburu gelar.

Grup 2 dan 3 akan diisi masing-masing
delapan tim. Empat tim yang tersisa akan berada
di Grup 4. Tim di Grup 2, 3, dan 4 seluruhnya
hanya untuk bersaing menembus grup yang

Syarat Pensiun Lorenzo
Antara

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder),
Gordon Hayward (Utah Jazz), DeMarcus Cou-
sins (Sacramento Kings), DeAndre Jordan (LA
Clippers serta Marc Gasol (Memphis Grizzlies).

Dari Wilayah Timur, para bintang diwakili
oleh LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love
(Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan, Kyle
Lowry (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chi-
cago Bulls), Giannis Antetokounmpo (Mil-
waukee Bucks), John Wall (Washington Wi-
zards), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Kemba
Walker (Charlotte Hornets), Paul George (In-
diana Pacers), dan Paul Millsap (Atlanta Hawks).

Kontestan Skills Challenge terdiri atas John
Wall (Washington Wizards), Isaiah Thomas
(Boston Celtics), Gordon Hayward (Utah Jazz),
Devin Booker (Phoenix Suns), DeMarcus Cousins
(Sacramento Kings), Kristaps Porzingis (New
York Knicks), Anthony Davis (New Orleans
Pelicans), dan Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Gelar jawara slam dunk akan diperebutkan
oleh Aaron Gordon (Orlando Magic), DeAndre
Jordan (LA Clippers), Glenn Robinson III (Indiana
Pacers), dan Derrick Jones Jr (Phoenix Suns).

(m33/nba/B)

Peluang Ganda Bintang Warriors
AP

Antara

DUET pebalap Marc Marquez (kiri) dan Dani Pedrosa saat peluncuran Tim Repsol Honda MotoGP 2017 dengan menggunakan Honda RC213V di JI Expo,
Jakarta, Jumat (3/2).

Marquez Puji Mental Pedrosa

Persaingan memang kerap
terjadi antara dua rider Spanyol
tersebut. Menurut Marquez,
Pedrosa merupakan pebalap
dengan mental pantang menye-
rah. The Little Spaniard juga pu-
nya pengalaman dan kerap
tampil konsisten di sepanjang
musim.

“Saya tidak boleh melupa-
kan rekan setim saya. Dia (Pe-
drosa) memiliki pengalaman,
sangat cepat dan dapat tampil

konsisten,” puji Marquez sesuai
acara peluncuran motor Tim
Repsol Honda di JI Expo Kema-
yoran, Jakarta, Jumat (3/2).

Marquez yang dijuluki The
Baby Alien, baru saja meraih
gelar juara dunia ketiganya di
ajang balap motor grand prix
musim lalu. Sedangkan Pedrosa
finis di posisi enam pada klase-
men akhir MotoGP 2016.

Selain seniornya tersebut,
Marquez juga akan mewaspa-

dai rider Yamaha dan Ducati,
yakni Valentino Rossi, Maverick
Vinales dan Jorge Lorenzo.
Karena itu dia harus mening-
katkan kecepatan dan konsis-
tensinya musim ini.

“Pebalap Yamaha dan Du-
cati mungkin akan menjadi
lawan yang harus diwaspadai.
Untuk itu kami harus cepat serta
konstan,” tegas Marquez, yang
mengaku senang dengan
performa motornya Honda
RC213V.

Hasil tes pramusim yang
berlangsung baru-baru ini di
Sirkuit Sepang juga membuk-
tikan pebalap dari kedua tim
lawan itu sangat apik. Salah
satunya penampilan Vinales
yang menjadi tercepat pada hari
kedua tes pramusim Sepang.

“Posisi kami (dengan peba-
lap Yamaha dan Ducati) di Ma-
laysia sangat-sangat dekat, jadi
kami harus lebih meningkat-
kannya lagi,” tekad Baby Alien.

Seperti halnya Marquez, Pe-
drosa juga mengaku senang
dengan Honda RC213V. “Saya
sangat senang menggunakan
motor ini. Honda membuat
pergerakan yang luar biasa de-
ngan motor ini,” ucapnya.

Karenanya, Little Spaniard
memiliki target tinggi musim
ini, yakni trofi juara dunia. Pe-
drosa bertekad bakal tampil
fokus dan konsisten untuk me-
rilisnya.

“Saya pikir musim ini, saya
akan fokus pada balapan dan
saya perlu tampil konsisten un-
tuk meraih gelar juara itu,” te-

kadnya.
Sejak debutnya di ajang

tertinggi kelas grand prix itu,
Pedrosa belum pernah meraih
gelar juara. Terakhir pada 2012,
dia harus puas di posisi kedua.

Menurut Livio Suppo, Team
Principal Repsol Honda, timnya
akan tampil di musim 2017
dengan nuansa baru dan meng-
gunakan mesin dan pengaturan
elektronik yang lebih baik.

 “Kami telah melakukan
perubahan pada beberapa fak-
tor. Salah satunya adalah aero-
dinamis,” jelas Suppo.

 “Hal tersebut akan mem-
buat kami berbeda. Kami juga
memiliki pengaturan elektronik
dan mesin yang lebih baik,”
pungkasnya.

 (m15/okz/ant/D)

AP

STEPHEN Curry melewati hadangan Luc Richard Mbah a Moute
kala Golden State Warriors bertandang ke markas LA Clip-
pers di Staples Center, Jumat (3/2).

Sejarah Angka 200 Curry
menjauh ketika tembakan Klay
Thompson membawa War-
riors unggul 74-59.

 Alur serangan Warriors tia-
da henti mengalir hingga Clip-
pers harus rela tertunduk lesu
di hadapan publiknya sendiri.
Dengan raihan lima kemena-
ngan beruntun ini, Warriors
baru kalah satu kali dalam 13
game terakhir.

Selain Thompson yang
mencetak 21 angka dan Kevin
Durant yang menambah 26 poin
10 assist, Stephen Curry tak
ketinggalan dengan performa
apiknya. Di kuarter kedua, Curry
bahkan mengoleksi three point
ke-200 musim ini.

Total, Curry menyumbang
29 poin 11 assist bagi timnya.

Dengan begitu, Curry menjadi
pemain pertama dalam sejarah
NBA yang mengoleksi 200 atau
lebih three point dalam lima
musim beruntun.

Sementara itu, duet San An-
tonio Spurs memimpin timnya
dalam kemenangan atas Phila-
delphia 76ers. Kawhi Leonard
mengemas 19 angka dan De-
wayne Dedmond mendonasi
13 poin 10 rebound bagi Spurs
yang unggul 102-86.

 Selain Warriors dan Spurs,
kemenangan juga diraih Wash-
ington Wizards dan Atlanta
Hawks. Bila Wizards meng-
atasi LA Lakers 116-108, maka
Hawks menang atas Houston
Rockets 113-108.

(m33/ap/B)

JAKARTA (Waspada): Se-
jumlah 27 atlet Pelatnas Cipa-
yung akan berburu gelar juara
dalam ajang Princess Sirivan-
navari Thailand Masters 2017.

Kejuaraan berhadiah total
120 ribu dollar AS ini bakal
dilangsungkan di Nimibutr Sta-
dium, Bangkok, 7-12 Februari
2017. Tim Pelatnas dijadwalkan
terbang ke Bangkok pada Ming-
gu, 5 Februari 2017.

Di tunggal putra ada Ihsan
Maulana Mustofa, Jonatan
Christie, Anthony Sinisuka Gin-
ting, Muhammad Bayu Pa-
ngisthu, dan Firman Abdul
Kholik. Dua pemain senior
yang kini menjadi pemain pro-
fesional, Sony Dwi Kuncoro dan
Tommy Sugiarto juga tercatat
bakal mengikuti kejuaraan
ini.

Berbeda dengan tim tunggal
putra yang menurunkan banyak
pemain, sektor tunggal putri
Pelatnas kali ini tak menurunkan
pasukannya. Sedangkan di gan-
da putra, pasangan-pasangan
baru siap untuk kembali berlaga
seperti Berry Angriawan/Har-
dianto, Wahyu Nayaka Arya
Pankaryanira/Ade Yusuf, serta
pasangan unggulan kedua,
Muhammad Rian Ardianto/Fa-
jar Alfian (foto). Nama pasangan
gado-gado Hendra Setiawan/
Tan Boon Heong (Indonesia/
Malaysia) pun tercantum dalam
daftar pemain.

Di ganda putri, dua kom-
binasi pasangan baru Greysia
Polii/Rosyita Eka Putri Sari serta
Della Destiara Haris/Apriani

BWF Lansir 32 Tim Piala Sudirman
32 Tim Sudirman Cup 2017

Asia: China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang,
Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Thailand,
Vietnam, Taiwan, Macau

Eropa: Austria, Denmark, Jerman, Belanda, Inggris,
Spanyol, Swedia, Skotlandia, Slovakia, Rusia

Oceania: Australia, Tahiti, Selandia Baru, Guam, Fiji,
New Caledonia

Pan Am: Kanada, Meksiko, USA

lebih tinggi dan bukan untuk berburu gelar.
Format kompetisi akan memainkan semua

pertandingan terlebihdahulu di babak penyisihan
grup atau akan menampilkan semua pertandi-
ngan (tunggal putra, tunggal putri, ganda putra,
ganda putri, dan ganda campuran). Tetapi, setelah
masuk tahap knock out, pertandingan akan
selesai ketika salah satu tim sudah meraih tiga
kemenangan.

Pada ajang Piala Sudirman tahun ini, ada
13 tim dari Asia, 10 dari Eropa, 6 dari Oceania,
dan 3 dari Pan Am. Sejauh ini baru ada 3 negara
yang pernah mencicipi manisnya Piala Sudirman
yakni China (10 gelar), Korsel (3 gelar), dan
Indonesia (1 gelar). (m42/vvn/B)

Rahayu siap untuk memulai
debut mereka. Sektor ganda
putri juga mengirimkan pasa-
ngan Anggia Shitta Awanda/Ni
Ketut Mahadewi Istarani dan
Rizki Amelia Pradipta/Tiara
Rosalia Nuraidah.

“Saya berharap duet de-
ngan Rosyita bisa membantu
dia untuk tampil lebih pede,
intinya saya mau membantu
dan membimbing adik-adik
saya di ganda putri,” sebut Grey-
sia saat dijumpai di Pelatnas,
Jumat (3/2).

“Kami baru latihan bersama
kurang lebih sebulan, kalau di
latihan chemistry nya sudah
ada, kami sering ngobrol juga.
Tetapi atmosfer di pertandingan
kan beda, inilah yang mau kami
coba di Thailand,” tambah

pemain jebolan klub Jaya Raya
Jakarta ini.

“Soal undian, kami akan
bertemu wakil tuan rumah di
babak pertama, kami ingin fo-
kus satu demi satu pertandingan
dulu. Keinginan juara itu pasti
ada, tetapi saat ini kami pasang
target minimal tembus semi-
final dulu,” imbuhnya.

Pasangan baru racikan pe-
latih Richard Mainaky, Tontowi
Ahmad/Gloria Emanuelle Wid-
jaja kembali diuji di kejuaraan
ini. Selain Tontowi/Gloria, ada
Ronald Alexander/Melati Daeva
Octavianti yang dijagokan di
tempat ketiga, serta pasangan
Alfian Eko Prsetya/Annisa Sau-
fika dan Yantoni Edy Saputra/
Marsheilla Gischa Islami.

(m42/vvn/kps/B)

Atlet Pelatnas Berburu
Juara Thailand Master

pbsi

laysia.
Meski hanya memiliki catatan waktu terbaik

ke-17 pada latihan hari pertama, dia mengalami
kemajuan pesat menjadi urutan kedelapan
dengan catatan waktu terbaik 2 menit 0,474 detik
dari 66 putaran yang dilahapnya.

Catatan waktu itu lantas kian terpangkas
menjadi 1 menit 59,766 detik pada latihan hari
ketiga, meski posisinya turun satu strip menjadi
urutan kesembilan.

Selanjutnya, Lorenzo dan para pesaingnya
akan menjalani sesi latihan pramusim pamung-
kas di Sirkuit Phillip Island, Australia, pada 15-
17 Februari 2017, sebelum melakoni seri balapan
pertama musim 2017 di Sirkuit Losail, Qatar,
26 Maret 2017.

 Menurutnya, jagoan Repsol Honda Marc
Marquez masih menjadi pesaing terberat di

musim balap 2017, mengingat sang lawan
merupakan pemegang gelar juara bertahan
musim balap 2016 .

“Tentu saja Marc Marquez masih yang
terberat, dia juara musim lalu,” papar mantan
pebalap Movistar Yamaha tersebut.

Lorenzo juga menyebutkan secara spesifik
tiga nama dari 8-9 pebalap yang menurutnya
akan membuat persaingan Moto GP musim
balap 2017 kian sengit, yakni duet Tim Yamaha
Movistar Maverick Vinales dan Valentino Rossi
serta joki baru Tim Suzuki Ecstar Andrea Iannone.

“Vinales menjadi salah satu pesaing baru.
Rossi juga selalu menjadi favorit banyak pihak.
Ada juga Iannone. Saya rasa setidaknya ada 8-
9 pebalap yang akan menjadi lawan-lawan berat
musim ini,” tutur Lorenzo.

(m15/ant/B)
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Hina Ulama Bom Waktu
Bagi Keutuhan NKRI

MEDAN (Waspada): Pelecehan dan penghinaan terhadap
Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin, yang dilakukan Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok), sama artinya dengan menghina seluruh
ulama dan umat Islam. Tindakan tersebut  adalah bom waktu
bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Koordinator Aksi Gerakan Anti Penistaan Agama (GAPAI)
Sumut Ustadz Heriansyah, Jumat (3/2), menyebutkan, Ahok,
sepertinya  menimbulkan permalasahan yang justru akan
menjadikan konflik yang berkepanjangan.

Dia menilai, sikap Ahok, yang tidak sopan terhadap pimpinan
ulama tersebut, menunjukkan kearogansiannya. Hal itu sekaligus
mencerminkan kalau dia  merasa  dilindungi oleh para penguasa.

“Bayangkan saja, kasus penistaan agama dan penistaan Alquran
yang dia lakukan saja belum selesai. Kini dia  malah menciptakan
konflik baru, yakni menghina Ketua Umum MUI, yang merupakan
pimpinan ulama di negeri ini ,” ujar Heriansyah.

Heriansyah, juga menyesalkan adanya sikap pembiaran yang
dilakukan oleh majelis hakim yang hanya menjadi pendengar
atau penonton saat Ahok, menghardik atau melecehkan
kewibawaan tokoh sentral ulama tersebut, tanpa berupaya
menghentikan sikapnya. Padahal  ketua majelis hakim memiliki
hak penuh saat memimpin persidangan.

“Kondisi di ruang persidangan juga membuktikan bahwa
Ahok, sudah menguasainya. Sehingga majelis hakim hanya bisa
berdiam diri, tanpa ada upaya untuk menghentikan penghinaan
dan pelecehan terhadap ulama  yang berlangsung selama 7 jam
itu,” sebutnya lagi.

Padahal, tambah Heriansyah, keberadaan Ketua Umum MUI
Pusat tersebut hanyalah sebagai saksi yang diminta menjelaskan tentang
penistaan agama. Namun kemudian malah  diancam-ancam dan
dipojokkan. Oleh sebab itu, sebut Heriansyah, GAPAI Sumut mendesak
Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa majelis hakim yang menyidangkan
kasus tindak pidana dengan tersangka Ahok itu.

Heriansyah, juga menyerukan agar umat Islam tetap menjaga
persatuan dan kesatuan, serta menjaga kehormatan demi membela
Islam yang sekarang ini telah dihina. Tokoh ulama dikriminalisasi
dengan berbagai cara dan upaya demi menjauhkan ulama dengan
umatnya.

“Cara-cara seperti ini merupakan ciri khas dari ideologi
komunis. Mari kita jaga kehormatan ulama dan Islam serta bersiap-
siap untuk berjihad di jalan Allah,” ujar Heriansyah seraya
menambahkan bahwa GAPAI Sumut senantiasa melakukan
konsolidasi umat Islam dengan mengadakan berbagai kegiatan
rutin seperti pengajian dan Shalat Subuh Berjamaah Nasional
yang diselengarakan di sejumlah masjid yang ada di 21 kecamatan
di Kota Medan. (h04/B)

MEDAN (Waspada) : Ikatan Abiturient Yas-
pendhar (IAY) melakukan peletakan batu pertama
pembangunan Masjid Abiturient, yang   dibangun
di Yayasan Pendidikan Harapan 3, di Jl. Karya
Wisata Ujung, Jumat (3/2). Kegiatan itu dilak-
sanakan oleh IAY yang terdiri dari angkatan 1967
– 2016.

Tidak hanya peletakan batu pertama, pada
kegiatan juga diisi dengan pemberian santunan
kepada puluhan anak yatim dan piatu.

Ketua IAY Musa Rajeckshah (Ijeck), setelah
memimpin peletakan batu pertama, berharap
pembangunan berjalan tepat waktu. Sedangkan
pemanfaatan masjid tidak saja untuk anak
sekolah, tapi juga diramaikan masyarakat  sekitar.

“ Sedangkan untuk yayasan sendiri,  semoga
dengan hadirnya masjid ini menjadi barokah
dan banyak siswa yang memanfaatkannya.
Sehingga nantinya para alumni Yayasan Harapan
bisa  menjadi generasi yang berilmu, beriman
dan beramal,” ujar Ijeck.

Disebutkannya bahwa target pembangunan
masjid itu selama dua tahun.  Biaya pembangu-
nannya seluruhnya dibiayai  abiturient. Itu dila-
kukan   sebagai bentuk rasa cinta kepada al-
mamater.

Dijelaskan Ijeck, peletakan batu pertama
masjid ini juga merupakan bagian dari rangkain
kegiatan  memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT)
Yaspendar yang ke 50, serta perayan  reuni emas
IAY,  yang di seleggarakan Sabtu (4/2), di Regale
International Convention Centre.

maka Ahok  sudah melakukan
fitnah di tengah persidangan.

Apalagi ungkapan tersebut
disampaikan di persidangan
dengan berulang-ulang dan
dalam gaya bahasa yang terke-
san menekan. Aparat  penegak
hukum menuntaskan  apa yang
disampaikan Ahok itu,  sebelum
berbuntut lebih panjang.
Karena dalam pengetahuan
masyarakat hanya aparat yang
memiliki alat sadap.

Dia mengatakan, kemara-
han umat Islam kembali tersulut
akibat ucapan Ahok tersebut.
Ahok kembali berulah sehingga
memancing amarah umat Is-
lam. Ia  menilai kegaduhan hu-
kum dan politik yang terjadi saat
ini bersumber dari Ahok .

 Gara-gara  Ahok kehidupan
berbangsa di Indonesia saat ini
sedang mengalami krisis.  Jadi
menurutnya, sudah pantas dan
selayaknya  Ahok dihukum
berat. “Hulu dari kegaduhan
adalah lantaran satu orang
Ahok, akibatnya satu negara
gaduh,”  ujarnya. (m49/C)

MEDAN (Waspada):
Kunjungan Menteri Ke-

maritiman bersama Ka-
polda Metro Jaya dan

Pangdam Jaya ke rumah
Ketua Umum MUI K.H.

Ma’ruf Amin, aneh. Wajar
kemudian  memunculkan
asumsi publik yang tidak

baik.

Pengamat Politik dari Uni-
versitas Sumatera Utara (USU)
Dr. Ahmad Taufan Damanik,
mengatakan itu, Jumat (3/2).
Dia mengomentari kunjungan
mendadak para petinggi negara
itu ke rumah Ketua Umum Ma-
jelis Ulama Indonesia (MUI)
K.H. Ma’ruf Amin, pasca Ahok,

Dinkes Klaim Penderita Gizi Buruk Turun
derungan menyiapkan maka-
nan siap saji bagi anak-anaknya,
tanpa mempertimbangkan
kebutuhan gizi si anak. “Maka-
nan siap saji itu apapun bentuk-
nya tidak bagus buat anak,”
ungkapnya.

Dia juga meminta perhatian
dan kepedulian orangtua ter-
hadap tumbuh kembang anak.
“Kita punya pusat pemulihan
gizi di Puskesmas, mereka yang
terkena gizi buruk makanannya
pun kita masakkan di situ selama
3 bulan. Kita antar ke rumahnya,
dan lihat tumbuhkembangnya.
Kalau status gizinya sudah berubah,
maka kita beri makanan tamba-
han,” imbuhnya lagi.(h02/B)

pertama kali adalah kurang gizi.
“Jika terus bertahan-bertahan
terus gizi kurangnya, lama-lama
jadi gizi buruk,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjutnya, jika
masyarakat kita benar-benar
memanfaatkan layanan Pos-
yandu atau Puskesmas, maka
tidak akan sampai gizi buruk.
“Kurang perhatian dan kepe-
dulian. Ini anak diberi banyak
jajan, kalau anak sudah banyak
jajan maka dia sudah tidak mau
makan,” katanya.

Menurutnya, kasus gizi bu-
ruk diluar sistemik (adanya
penyakit yang diderita) pemicu
lainnya adalah pola asuh. Seka-
rang ibu rumah tangga kecen-

nya tidak berubah-ubah,”
ujarnya.

Dia sangat mengharapkan
setiap orangtua yang memiliki
balita rajinlah membawa anak-
nya ke Posyandu atau Puskes-
mas setiap bulan untuk menge-
tahui berat badan dan pertum-
buhannya. “Kalau anak bertam-
bah umur maka bertambahlah
berat badan, tetapi kalau anak-
nya tiga kali berturut-turut tidak
naik berat badannya saat ditim-
bang, maka sudah harus was-
pada, bukan malah tenang-te-
nang,” imbuhnya.

Jika berat badan tidak ber-
tambah sesuai usianya, maka
status gizi yang dialami anak

banding tahun 2015 yang ber-
jumlah 111 orang. Walaupun di-
akui penurunannya belum
signifikan, namun semua
penderita dalam pengawasan
Dinkes Medan.

“Tujuh  orang sudah dinya-
takan sehat. Penderita gizi bu-
ruk ini kita pantau terus berat
badannya setiap bulan di pusat
pemulihan gizi di Puskemas.
Kita juga memberi makanan
tambahan,” kata Suryani.

Namun, lanjutnya, untuk
penderita gizi buruk yang me-
miliki kendala penyakit internist,
maka dirujuk ke rumah sakit.
“Karena kalau penyakitnya tidak
diobati maka status gizi buruk-

MEDAN (Waspada): Walau-
pun menurut data Kota Medan
menduduki peringkat ke 2
kasus  gizi buruk di Sumut,  na-
mun Dinas Kesehatan (Dinkes)
mengklaim kasus tersebut
sudah menurun. Malah pihak
Dinkes menyebutkan seluruh
penderita dalam pengasawan
mereka.

Perwakilan Dinkes Medan
dr. Suryani, Jumat (3/2), berbica-
ra kepada Waspada. Dia menje-
laskan tentang upaya-upaya
yang dilakukan pihaknya dalam
menekan angka  gizi buruk.

Katanya, tahun 2016, jumlah
kasus gizi buruk di Medan  104
orang. Angka ini menurun di-

berani mengancam dan menu-
duh ketua MUI memberikan
kesaksian palsu. Ini luar biasa.
Kalau bukan karena ada kekua-
tan besar dibelakangnya,  Ahok
tidak akan berani bicara lantam
seperti itu di persidangan,’’ kata
Prof. Abdullah.

 Ditambah lagi, majelis
hakim pun diam seribu bahasa,
tanpa menegur terdakwa meski
sudah bicara di luar konteks.

 Abdullah  mengatakan,
umat Islam pantas sakit hati de-
ngan tuduhan yang dilontarkan
Ahok dan kuasa hukumnya
yang melecehkan serta meng-
ancam Ketua MUI dalam sidang
tersebut.

Prof. Abdullah, juga menga-
ku tidak habis pikir melihat aksi
Ahok, yang kembali berulah. Pa-
dahal,umat Islam  sudah tersakiti
dengan penistaan agama, surah
Al-Maidah ayat 51.

Selain itu, Prof. Abdullah
mengatakan, jika benar pembi-
caraan  ulama disadap, maka
ini persoalan serius yang harus
dituntaskan. Jika tidak ada bukti,

MEDAN (Waspada): Dari
segi akademis,  Guru Besar Uni-
versitas Islam Negeri Sumatera
Utara (UIN SU) Prof. Dr. Abdul-
lah, mengatakan berani menye-
butkan  Basuki Tjahaja Purna-
ma (Ahok),tidak pantas menjadi
pemimpin. Karakternya yang
penuh sandiwara, sombong,
tidak sopan, dan kerap meren-
dahkan orang lain.

“Pernyataan-pernyataan
Ahok  terus membuat kegadu-
han. Hal itu yang membuat dia
tidak pantas menjadi pemim-
pin,” kata Prof. Abdullah, kepada
Waspada, Kamisa (2/2), terkait
sikap Ahok, yang kembali beru-
lah menyakiti umat Islam.

Abdullah mengatakan, Ahok
kembali jadi hulu kegaduah.
Tidak tanggung-tanggung, dia
melakukan itu kepada Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
K.H. Ma’ruh Amin, saat menjadi
saksi di persidangan kasus penis-
taan agama. Dia berani berbuat
seperti ini   karena ada kekuatan
besar melindunginya.

‘’Banyangkan, Ahok begitu

Ahok Penuh Sandiwara, Sombong
Dan Merendahkan Orang Lain

Kunjungan Ke Rumah K.H. Ma’ruf Amin Aneh

Bukti Pembicaraan Buka Rahasia
Kekuasaan Di Belakang Ahok

mengancam dan melecehkan
ulama besar itu dipersidangan
kasusnya.

Menurut Ahmad Taufan
Damanik, sangat susah difahami,
Meneri Koordinator sejatinya
mengurusi kemaritiman, malah
mengurusi masalah politik, yang
bukan domainnya. Lebih jauh
dari itu,  langkah ini memberi-
kan kesan kegentingan politik
yang cukup serius bagi bangsa
akibat lidah Ahok, dan pengaca-
ranya ketika menanyai KH
Ma’ruf Amin, sebagai saksi di per-
sidangan kasus penistaan agama.

Padahal, sambungnya, ba-
nyak pakar dan tokoh bangsa
sudah cukup percaya bahwa
pemerintah Jokowi, sama sekali

tidak berkepentingan atas Pilka-
da DKI, dan akan bersikap net-
ral. Begitu juga kasus penistaan
dengan terdakwa Ahok, peme-
rintah sudah memberikan
jaminan bahwa proses hukum
akan berlangsung dengan objektif
dan adil.

Kehadiran Presiden Jokowi
di Monas pada aksi damai 212,
semakin meyakinkan sikap ke-
negarawan Presiden, yang ber-
upaya menjaga netralitas peme-
rintah di dalam kontestasi Pilkada
DKI dan peradilan kasus Ahok.

Namun, kata Ahmad Taufan
Damanik,  belakangan mulai
muncul kekuatiran banyak
pihak, dimulai dari kriminalisasi
beberapa tokoh dengan tudu-
han makar yang sampai saat ini
belum bisa meyakinkan publik
mengenai tuduhan yang diala-
matkan kepada mereka.

Lebih lanjut, Ahmad Taufan,
ada langkah-langkah pemba-
tasan media sosial, kemudian
kriminalisasi atas Habib Rizieq
Shihab, serta diperiksanya bebe-
rapa tokoh lain yang selama ini
getol berjuang melalui GNPF.

Menurutnya, secara perla-
han namun sistematis, seolah
dibangun opini  melemahkan

tuntutan umat Islam, dan tokoh-
tokohnya pun diserang melalui
kasus hukum. Kandidat wakil
gubernur Sylviana Murni pun
ikut digempur. Di samping isu
kasus hukum adik Anies Bas-
wedan, yang semakin terasa
sekenario pelemahan pihak
lawan politik Ahok.

Secara politis, menurut Tau-
fan Damanik,  memang cara itu
cukup berhasil. Sehingga  tim
pemenangan Ahok, mau pun
tim pengacaranya kian percaya
diri. Sedikit lagi mereka tinggal
menaklukkan FPI dengan pemi-
danaan dan penghancuran na-
ma besar Habib Rizieq. Semen-
tara Ormas besar seperti NU
dan Muhammadiyah, selama
ini cukup toleran dan moderat.
Bahkan beberapa tokoh NU
terang-terangan memihak
Ahok, dengan berbagai alasan.

Blunder baru
Namun demikian, menurut

Ahmad Taufan Damanik, ke-
pongahan tim Ahok,  kembali
menimbulkan blunder baru.
Yakni  berupa pelecehan terha-
dap K.H. Ma’ruf Amin, dan soal
komunikasi telepon mantan
Presiden SBY.

Blunder ini, katanya me-

mancing kemarahan tokoh,
Ormas dan warga NU, sebagai
akibat dipermalukannya K.H.
Ma’ruf Amin. Seorang Ulil
Abshor Abdalla, Yenni Wahid dan
beberapa lainnya yang selama
ini kritis terhadap pemikiran
K.H. Ma’ruf Amin pun, akhirnya
memberikan reaksi negatif ter-
hadap sikap Ahok.

Dalam konteks itu lah Luhut
Binsar Panjaitan, mencemaskan
keadaan. Kalau  dibiarkan malah
akan memunculkan reaksi keras
dari NU, juga Muhammadiyah.
Sementara FPI kelihatannya su-
dah mulai redup, karena dise-
rang secara hukum dan politik.

Tidak kurang pihak SBY dan
Partai Demokrat pun juga bere-
aksi, terutama dengan dikait-
kannya peran SBY. ‘’Ini kali ke-
dua setelah sebelumnya SBY,
juga dituding terlibat di belakang
gerakan 411 dan upaya makar,’’
kata Taufan Damanik.

Dia mengatakan, blunder-
blunder ini bukan saja kembali
memantik perlawanan kepada
Ahok, sehingga kembali mene-
kan posisi politiknya. Tentu saja
akan sekaligus mengganggu
skenario besar politik yang su-
dah lama disiapkan untuk Ahok.

Lebih jauh, blunder ini pun
tak ayal lagi mulai kembali
mengarah kepada Presiden.
Lontaran pengacara Ahok,
diwa-kili Humprey Djemat,
yang menyebut punya bukti
pembicaraan mantan Presiden
SBY dan Ma’ruf Amin, seperti
membuka rahasia kotak pandora,
bahwa selama ini ada keterliba-
tan kekuasaan di belakang Ahok.

Tudingan balik SBY, dengan
mencotohkan skandal Waterga-
te sangat serius, dan karenanya
segera direaksi oleh istana. Meski
membantah dan mengatakan
bahwa urusan ini bukan urusan
Presiden, tak kurang orang ke-
percayaan Presiden, yakni Lu-
hut Panjaitan mesti turun tangan.

Dia mengatakan, keteledo-
ran pengacara dan Ahok, yang
menyebut ada bukti mulai ber-

dampak manakala DPR akan
memanggil Kepala BIN. Sebab
sangat aneh bila percakapan
telepon mantan Presiden sam-
pai diketahui pihak lain.

 Meski kemudian diralat
dengan membangun asumsi
bahwa mungkin saja ada pihak
lain yang ikut mendengar
percakapan dua tokoh ini, tapi
mesti diingat Humprey sempat
menyebut alat bukti (bukan sak-
si) yang dijanjikan akan dia beri-
kan kepada hakim pengadilan
kasus Ahok. Jika yag dimaksud
alat bukti (bukan saksi), tidak
salah kemudian SBY bertanya
tentang siapa yang menyadap-
nya, untuk keperluan apa dan
mendesak Presiden tutur cam-
pur. SBY bukan orang sipil sem-
barangan, beliau mantan Presi-
den yang nota bene memiliki

pengamana khusus sehingga
penyadapan terhadap telpon-
nya jelas illegal.

Di sini lah letak komplikasi
kasus Ahok, tidak bisa dimung-
kiri bahwa dia bukan tokoh
sembarangan, sebab dilingkari
kekuatan modal dan politik yang
sangat kuat di belakangnya. Itu
pula yang seringkali membuat-
nya seolah lupa  diri, arogan dan
menganggap sepele berbagai
pihak yang mengkritik dan
menyerangnya.

Keteledoran Ahok dan tim-
nya tidak saja menyulitkan diri
dan timnya tetapi juga pihak
istana. Argumen kebhinekaan
yang selama ini dipakai untuk
membela Ahok, malah bisa
berujung konflik sosial yang
parah bila kekuasaan masih
melindunginya. (m49/C)

Waspada/Rizky Riyanda/C

DIPERTANYAKAN : Program Pemko Medan dalam melindungi pohon-pohon berusia ratusan tahun di seputaran Lapangan Merdeka pantas dipertanyakan. Karena,  Dinas Pertamanan Dan Kebersihan, Kamis (2/2),  kembali melanjutkan pemangkasan pohon
di kawasan Merdeka Walk. Kesannya, Pemko bukannya merawat pohon-pohon tersebut, malah kemudian menggundulinya. Sementara program perawatan pohon dengan jalan memperkuat akarnya, tidak juga dilakukan. Buktinya, lantai kramik Merdeka
Walk, yang diyakini sebagai penghambat daya tahan pohon, tidak juga dibongkar. Seperti tampak dalam gambar, pohon yang sudah gundul (kiri), dan petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan sedang mengangkat batang pohon yang telah dipotong.

IAY Letakkan Batu Pertama
Masjid Abiturient

Dikatakan Ijekc,  ada  4.000 lebih  alumni
Abiturient yang dipastikan hadir. “Semoga dengan
adanya reuni emas ini hubungan komunikasi
para alumni semakin baik untuk sama sama bisa
meningkatkan kebersamaan, hingga kedepannya
bisa saling dukung untuk berbuat sesuatu untuk
kebaikan almamater,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deliserdang
Zainuddin Mars,  yang turut hadir pada kegiatan
itu mengaku sangat menyambut baik kegiatan
tersebut. Dia berharap,  semoga dengan adanya
masjid,   pengetahuan para siswa Yaspendhar
semakin berkembang. Bukan   saja dengan  ilmu
pengatahuan dunia, tapi  nuansa keagamaanya
juga.

“ Generasi masa depan bukan saja harus
memiliki pengetahuan dunia saja,  tetapi harus
memiliki  keimanan dan ketakwaan juga ,”
sebutnya.

Sedangkan Ketua  Kadin Sumut  Ivan Iskandar
Batubara, yang merupakan bagian dari abiturient,
berharap pembangunan masjid ini nantinya
mampu  memberi konstribusi   yang bisa
memanusiakan  manusia, sehingga mampu
berkontribusi dalam  pengembangan  sumber
daya manusia.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Harapan Adi
Thaher dalam kesempatannya juga berharap
semoga dengan adanya masjid ini mampu
meningkatkan ketakwaan para siswa Yaspendar
untuk semakin rajin   beriibadah,  supaya menjadi
pribadi yang rahmatan lil alamin. (cru/B)

Waspada/Rahmat Utomo/B

KETUA IAY Musa Rajeckshah, saat melakukan peletkan batu pertama Masjid Abiturient

B1



Medan MetropolitanWASPADA

Sabtu

4 Februari 2017

Hina Ulama Bom Waktu
Bagi Keutuhan NKRI

MEDAN (Waspada): Pelecehan dan penghinaan terhadap
Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin, yang dilakukan Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok), sama artinya dengan menghina seluruh
ulama dan umat Islam. Tindakan tersebut  adalah bom waktu
bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Koordinator Aksi Gerakan Anti Penistaan Agama (GAPAI)
Sumut Ustadz Heriansyah, Jumat (3/2), menyebutkan, Ahok,
sepertinya  menimbulkan permalasahan yang justru akan
menjadikan konflik yang berkepanjangan.

Dia menilai, sikap Ahok, yang tidak sopan terhadap pimpinan
ulama tersebut, menunjukkan kearogansiannya. Hal itu sekaligus
mencerminkan kalau dia  merasa  dilindungi oleh para penguasa.

“Bayangkan saja, kasus penistaan agama dan penistaan Alquran
yang dia lakukan saja belum selesai. Kini dia  malah menciptakan
konflik baru, yakni menghina Ketua Umum MUI, yang merupakan
pimpinan ulama di negeri ini ,” ujar Heriansyah.

Heriansyah, juga menyesalkan adanya sikap pembiaran yang
dilakukan oleh majelis hakim yang hanya menjadi pendengar
atau penonton saat Ahok, menghardik atau melecehkan
kewibawaan tokoh sentral ulama tersebut, tanpa berupaya
menghentikan sikapnya. Padahal  ketua majelis hakim memiliki
hak penuh saat memimpin persidangan.

“Kondisi di ruang persidangan juga membuktikan bahwa
Ahok, sudah menguasainya. Sehingga majelis hakim hanya bisa
berdiam diri, tanpa ada upaya untuk menghentikan penghinaan
dan pelecehan terhadap ulama  yang berlangsung selama 7 jam
itu,” sebutnya lagi.

Padahal, tambah Heriansyah, keberadaan Ketua Umum MUI
Pusat tersebut hanyalah sebagai saksi yang diminta menjelaskan tentang
penistaan agama. Namun kemudian malah  diancam-ancam dan
dipojokkan. Oleh sebab itu, sebut Heriansyah, GAPAI Sumut mendesak
Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa majelis hakim yang menyidangkan
kasus tindak pidana dengan tersangka Ahok itu.

Heriansyah, juga menyerukan agar umat Islam tetap menjaga
persatuan dan kesatuan, serta menjaga kehormatan demi membela
Islam yang sekarang ini telah dihina. Tokoh ulama dikriminalisasi
dengan berbagai cara dan upaya demi menjauhkan ulama dengan
umatnya.

“Cara-cara seperti ini merupakan ciri khas dari ideologi
komunis. Mari kita jaga kehormatan ulama dan Islam serta bersiap-
siap untuk berjihad di jalan Allah,” ujar Heriansyah seraya
menambahkan bahwa GAPAI Sumut senantiasa melakukan
konsolidasi umat Islam dengan mengadakan berbagai kegiatan
rutin seperti pengajian dan Shalat Subuh Berjamaah Nasional
yang diselengarakan di sejumlah masjid yang ada di 21 kecamatan
di Kota Medan. (h04/B)

MEDAN (Waspada) : Ikatan Abiturent Yas-
pendhar (IAY) melakukan peletakan batu pertama
pembangunan Masjid Abiturent, yang   dibangun
di Yayasan Pendidikan Harapan 3, di Jl. Karya
Wisata Ujung, Jumat (3/2). Kegiatan itu dilak-
sanakan oleh IAY yang terdiri dari angkatan 1967
– 2016.

Tidak hanya peletakan batu pertama, pada
kegiatan juga diisi dengan pemberian santunan
kepada puluhan anak yatim dan piatu.

Ketua IAY Musa Rajeckshah (Ijeck), setelah
memimpin peletakan batu pertama, berharap
pembangunan berjalan tepat waktu. Sedangkan
pemanfaatan masjid tidak saja untuk anak
sekolah, tapi juga diramaikan masyarakat  sekitar.

“ Sedangkan untuk yayasan sendiri,  semoga
dengan hadirnya masjid ini menjadi barokah
dan banyak siswa yang memanfaatkannya.
Sehingga nantinya para alumni Yayasan Harapan
bisa  menjadi generasi yang berilmu, beriman
dan beramal,” ujar Ijeck.

Disebutkannya bahwa target pembangunan
masjid itu selama dua tahun.  Biaya pembangu-
nannya seluruhnya dibiayai  abiturent. Itu dila-
kukan   sebagai bentuk rasa cinta kepada al-
mamater.

Dijelaskan Ijeck, peletakan batu pertama
masjid ini juga merupakan bagian dari rangkain
kegiatan  memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT)
Yaspendar yang ke 50, serta perayan  reuni emas
IAY,  yang di seleggarakan Sabtu (4/2), di Regale
International Convention Centre.

maka Ahok  sudah melakukan
fitnah di tengah persidangan.

Apalagi ungkapan tersebut
disampaikan di persidangan
dengan berulang-ulang dan
dalam gaya bahasa yang terke-
san menekan. Aparat  penegak
hukum menuntaskan  apa yang
disampaikan Ahok itu,  sebelum
berbuntut lebih panjang.
Karena dalam pengetahuan
masyarakat hanya aparat yang
memiliki alat sadap.

Dia mengatakan, kemara-
han umat Islam kembali tersulut
akibat ucapan Ahok tersebut.
Ahok kembali berulah sehingga
memancing amarah umat Is-
lam. Ia  menilai kegaduhan hu-
kum dan politik yang terjadi saat
ini bersumber dari Ahok .

 Gara-gara  Ahok kehidupan
berbangsa di Indonesia saat ini
sedang mengalami krisis.  Jadi
menurutnya, sudah pantas dan
selayaknya  Ahok dihukum
berat. “Hulu dari kegaduhan
adalah lantaran satu orang
Ahok, akibatnya satu negara
gaduh,”  ujarnya. (m49/C)

MEDAN (Waspada):
Kunjungan Menteri Ke-

maritiman bersama Ka-
polda Metro Jaya dan

Pangdam Jaya ke rumah
Ketua Umum MUI K.H.

Ma’ruf Amin, aneh. Wajar
kemudian  memunculkan
asumsi publik yang tidak

baik.

Pengamat Politik dari Uni-
versitas Sumatera Utara (USU)
Dr. Ahmad Taufan Damanik,
mengatakan itu, Jumat (3/2).
Dia mengomentari kunjungan
mendadak para petinggi negara
itu ke rumah Ketua Umum Ma-
jelis Ulama Indonesia (MUI)
K.H. Ma’ruf Amin, pasca Ahok,

Dinkes Klaim Penderita Gizi Buruk Turun
derungan menyiapkan maka-
nan siap saji bagi anak-anaknya,
tanpa mempertimbangkan
kebutuhan gizi si anak. “Maka-
nan siap saji itu apapun bentuk-
nya tidak bagus buat anak,”
ungkapnya.

Dia juga meminta perhatian
dan kepedulian orangtua ter-
hadap tumbuh kembang anak.
“Kita punya pusat pemulihan
gizi di Puskesmas, mereka yang
terkena gizi buruk makanannya
pun kita masakkan di situ selama
3 bulan. Kita antar ke rumahnya,
dan lihat tumbuhkembangnya.
Kalau status gizinya sudah berubah,
maka kita beri makanan tamba-
han,” imbuhnya lagi.(h02/B)

pertama kali adalah kurang gizi.
“Jika terus bertahan-bertahan
terus gizi kurangnya, lama-lama
jadi gizi buruk,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjutnya, jika
masyarakat kita benar-benar
memanfaatkan layanan Pos-
yandu atau Puskesmas, maka
tidak akan sampai gizi buruk.
“Kurang perhatian dan kepe-
dulian. Ini anak diberi banyak
jajan, kalau anak sudah banyak
jajan maka dia sudah tidak mau
makan,” katanya.

Menurutnya, kasus gizi bu-
ruk diluar sistemik (adanya
penyakit yang diderita) pemicu
lainnya adalah pola asuh. Seka-
rang ibu rumah tangga kecen-

nya tidak berubah-ubah,”
ujarnya.

Dia sangat mengharapkan
setiap orangtua yang memiliki
balita rajinlah membawa anak-
nya ke Posyandu atau Puskes-
mas setiap bulan untuk menge-
tahui berat badan dan pertum-
buhannya. “Kalau anak bertam-
bah umur maka bertambahlah
berat badan, tetapi kalau anak-
nya tiga kali berturut-turut tidak
naik berat badannya saat ditim-
bang, maka sudah harus was-
pada, bukan malah tenang-te-
nang,” imbuhnya.

Jika berat badan tidak ber-
tambah sesuai usianya, maka
status gizi yang dialami anak

banding tahun 2015 yang ber-
jumlah 111 orang. Walaupun di-
akui penurunannya belum
signifikan, namun semua
penderita dalam pengawasan
Dinkes Medan.

“Tujuh  orang sudah dinya-
takan sehat. Penderita gizi bu-
ruk ini kita pantau terus berat
badannya setiap bulan di pusat
pemulihan gizi di Puskemas.
Kita juga memberi makanan
tambahan,” kata Suryani.

Namun, lanjutnya, untuk
penderita gizi buruk yang me-
miliki kendala penyakit internist,
maka dirujuk ke rumah sakit.
“Karena kalau penyakitnya tidak
diobati maka status gizi buruk-

MEDAN (Waspada): Walau-
pun menurut data Kota Medan
menduduki peringkat ke 2
kasus  gizi buruk di Sumut,  na-
mun Dinas Kesehatan (Dinkes)
mengklaim kasus tersebut
sudah menurun. Malah pihak
Dinkes menyebutkan seluruh
penderita dalam pengasawan
mereka.

Perwakilan Dinkes Medan
dr. Suryani, Jumat (3/2), berbica-
ra kepada Waspada. Dia menje-
laskan tentang upaya-upaya
yang dilakukan pihaknya dalam
menekan angka  gizi buruk.

Katanya, tahun 2016, jumlah
kasus gizi buruk di Medan  104
orang. Angka ini menurun di-

berani mengancam dan menu-
duh ketua MUI memberikan
kesaksian palsu. Ini luar biasa.
Kalau bukan karena ada kekua-
tan besar dibelakangnya,  Ahok
tidak akan berani bicara lantam
seperti itu di persidangan,’’ kata
Prof. Abdullah.

 Ditambah lagi, majelis
hakim pun diam seribu bahasa,
tanpa menegur terdakwa meski
sudah bicara di luar konteks.

 Abdullah  mengatakan,
umat Islam pantas sakit hati de-
ngan tuduhan yang dilontarkan
Ahok dan kuasa hukumnya
yang melecehkan serta meng-
ancam Ketua MUI dalam sidang
tersebut.

Prof. Abdullah, juga menga-
ku tidak habis pikir melihat aksi
Ahok, yang kembali berulah. Pa-
dahal,umat Islam  sudah tersakiti
dengan penistaan agama, surah
Al-Maidah ayat 51.

Selain itu, Prof. Abdullah
mengatakan, jika benar pembi-
caraan  ulama disadap, maka
ini persoalan serius yang harus
dituntaskan. Jika tidak ada bukti,

MEDAN (Waspada): Dari
segi akademis,  Guru Besar Uni-
versitas Islam Negeri Sumatera
Utara (UIN SU) Prof. Dr. Abdul-
lah, mengatakan berani menye-
butkan  Basuki Tjahaja Purna-
ma (Ahok),tidak pantas menjadi
pemimpin. Karakternya yang
penuh sandiwara, sombong,
tidak sopan, dan kerap meren-
dahkan orang lain.

“Pernyataan-pernyataan
Ahok  terus membuat kegadu-
han. Hal itu yang membuat dia
tidak pantas menjadi pemim-
pin,” kata Prof. Abdullah, kepada
Waspada, Kamisa (2/2), terkait
sikap Ahok, yang kembali beru-
lah menyakiti umat Islam.

Abdullah mengatakan, Ahok
kembali jadi hulu kegaduah.
Tidak tanggung-tanggung, dia
melakukan itu kepada Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
K.H. Ma’ruh Amin, saat menjadi
saksi di persidangan kasus penis-
taan agama. Dia berani berbuat
seperti ini   karena ada kekuatan
besar melindunginya.

‘’Banyangkan, Ahok begitu

Ahok Penuh Sandiwara, Sombong
Dan Merendahkan Orang Lain

Kunjungan Ke Rumah K.H. Ma’ruf Amin Aneh

Bukti Pembicaraan Buka Rahasia
Kekuasaan Di Belakang Ahok

mengancam dan melecehkan
ulama besar itu dipersidangan
kasusnya.

Menurut Ahmad Taufan
Damanik, sangat susah difahami,
Meneri Koordinator sejatinya
mengurusi kemaritiman, malah
mengurusi masalah politik, yang
bukan domainnya. Lebih jauh
dari itu,  langkah ini memberi-
kan kesan kegentingan politik
yang cukup serius bagi bangsa
akibat lidah Ahok, dan pengaca-
ranya ketika menanyai KH
Ma’ruf Amin, sebagai saksi di per-
sidangan kasus penistaan agama.

Padahal, sambungnya, ba-
nyak pakar dan tokoh bangsa
sudah cukup percaya bahwa
pemerintah Jokowi, sama sekali

tidak berkepentingan atas Pilka-
da DKI, dan akan bersikap net-
ral. Begitu juga kasus penistaan
dengan terdakwa Ahok, peme-
rintah sudah memberikan
jaminan bahwa proses hukum
akan berlangsung dengan objektif
dan adil.

Kehadiran Presiden Jokowi
di Monas pada aksi damai 212,
semakin meyakinkan sikap ke-
negarawan Presiden, yang ber-
upaya menjaga netralitas peme-
rintah di dalam kontestasi Pilkada
DKI dan peradilan kasus Ahok.

Namun, kata Ahmad Taufan
Damanik,  belakangan mulai
muncul kekuatiran banyak
pihak, dimulai dari kriminalisasi
beberapa tokoh dengan tudu-
han makar yang sampai saat ini
belum bisa meyakinkan publik
mengenai tuduhan yang diala-
matkan kepada mereka.

Lebih lanjut, Ahmad Taufan,
ada langkah-langkah pemba-
tasan media sosial, kemudian
kriminalisasi atas Habib Rizieq
Shihab, serta diperiksanya bebe-
rapa tokoh lain yang selama ini
getol berjuang melalui GNPF.

Menurutnya, secara perla-
han namun sistematis, seolah
dibangun opini  melemahkan

tuntutan umat Islam, dan tokoh-
tokohnya pun diserang melalui
kasus hukum. Kandidat wakil
gubernur Sylviana Murni pun
ikut digempur. Di samping isu
kasus hukum adik Anies Bas-
wedan, yang semakin terasa
sekenario pelemahan pihak
lawan politik Ahok.

Secara politis, menurut Tau-
fan Damanik,  memang cara itu
cukup berhasil. Sehingga  tim
pemenangan Ahok, mau pun
tim pengacaranya kian percaya
diri. Sedikit lagi mereka tinggal
menaklukkan FPI dengan pemi-
danaan dan penghancuran na-
ma besar Habib Rizieq. Semen-
tara Ormas besar seperti NU
dan Muhammadiyah, selama
ini cukup toleran dan moderat.
Bahkan beberapa tokoh NU
terang-terangan memihak
Ahok, dengan berbagai alasan.

Blunder baru
Namun demikian, menurut

Ahmad Taufan Damanik, ke-
pongahan tim Ahok,  kembali
menimbulkan blunder baru.
Yakni  berupa pelecehan terha-
dap K.H. Ma’ruf Amin, dan soal
komunikasi telepon mantan
Presiden SBY.

Blunder ini, katanya me-

mancing kemarahan tokoh,
Ormas dan warga NU, sebagai
akibat dipermalukannya K.H.
Ma’ruf Amin. Seorang Ulil
Abshor Abdalla, Yenni Wahid dan
beberapa lainnya yang selama
ini kritis terhadap pemikiran
K.H. Ma’ruf Amin pun, akhirnya
memberikan reaksi negatif ter-
hadap sikap Ahok.

Dalam konteks itu lah Luhut
Binsar Panjaitan, mencemaskan
keadaan. Kalau  dibiarkan malah
akan memunculkan reaksi keras
dari NU, juga Muhammadiyah.
Sementara FPI kelihatannya su-
dah mulai redup, karena dise-
rang secara hukum dan politik.

Tidak kurang pihak SBY dan
Partai Demokrat pun juga bere-
aksi, terutama dengan dikait-
kannya peran SBY. ‘’Ini kali ke-
dua setelah sebelumnya SBY,
juga dituding terlibat di belakang
gerakan 411 dan upaya makar,’’
kata Taufan Damanik.

Dia mengatakan, blunder-
blunder ini bukan saja kembali
memantik perlawanan kepada
Ahok, sehingga kembali mene-
kan posisi politiknya. Tentu saja
akan sekaligus mengganggu
skenario besar politik yang su-
dah lama disiapkan untuk Ahok.

Lebih jauh, blunder ini pun
tak ayal lagi mulai kembali
mengarah kepada Presiden.
Lontaran pengacara Ahok,
diwa-kili Humprey Djemat,
yang menyebut punya bukti
pembicaraan mantan Presiden
SBY dan Ma’ruf Amin, seperti
membuka rahasia kotak pandora,
bahwa selama ini ada keterliba-
tan kekuasaan di belakang Ahok.

Tudingan balik SBY, dengan
mencotohkan skandal Waterga-
te sangat serius, dan karenanya
segera direaksi oleh istana. Meski
membantah dan mengatakan
bahwa urusan ini bukan urusan
Presiden, tak kurang orang ke-
percayaan Presiden, yakni Lu-
hut Panjaitan mesti turun tangan.

Dia mengatakan, keteledo-
ran pengacara dan Ahok, yang
menyebut ada bukti mulai ber-

dampak manakala DPR akan
memanggil Kepala BIN. Sebab
sangat aneh bila percakapan
telepon mantan Presiden sam-
pai diketahui pihak lain.

 Meski kemudian diralat
dengan membangun asumsi
bahwa mungkin saja ada pihak
lain yang ikut mendengar
percakapan dua tokoh ini, tapi
mesti diingat Humprey sempat
menyebut alat bukti (bukan sak-
si) yang dijanjikan akan dia beri-
kan kepada hakim pengadilan
kasus Ahok. Jika yag dimaksud
alat bukti (bukan saksi), tidak
salah kemudian SBY bertanya
tentang siapa yang menyadap-
nya, untuk keperluan apa dan
mendesak Presiden tutur cam-
pur. SBY bukan orang sipil sem-
barangan, beliau mantan Presi-
den yang nota bene memiliki

pengamana khusus sehingga
penyadapan terhadap telpon-
nya jelas illegal.

Di sini lah letak komplikasi
kasus Ahok, tidak bisa dimung-
kiri bahwa dia bukan tokoh
sembarangan, sebab dilingkari
kekuatan modal dan politik yang
sangat kuat di belakangnya. Itu
pula yang seringkali membuat-
nya seolah lupa  diri, arogan dan
menganggap sepele berbagai
pihak yang mengkritik dan
menyerangnya.

Keteledoran Ahok dan tim-
nya tidak saja menyulitkan diri
dan timnya tetapi juga pihak
istana. Argumen kebhinekaan
yang selama ini dipakai untuk
membela Ahok, malah bisa
berujung konflik sosial yang
parah bila kekuasaan masih
melindunginya. (m49/C)

Waspada/Rizky Riyanda/C

DIPERTANYAKAN : Program Pemko Medan dalam melindungi pohon-pohon berusia ratusan tahun di seputaran Lapangan Merdeka pantas dipertanyakan. Karena,  Dinas Pertamanan Dan Kebersihan, Kamis (2/2),  kembali melanjutkan pemangkasan pohon
di kawasan Merdeka Walk. Kesannya, Pemko bukannya merawat pohon-pohon tersebut, malah kemudian menggundulinya. Sementara program perawatan pohon dengan jalan memperkuat akarnya, tidak juga dilakukan. Buktinya, lantai kramik Merdeka
Walk, yang diyakini sebagai penghambat daya tahan pohon, tidak juga dibongkar. Seperti tampak dalam gambar, pohon yang sudah gundul (kiri), dan petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan sedang mengangkat batang pohon yang telah dipotong.

IAY Letakkan Batu Pertama
Masjid Abiturent

Dikatakan Ijekc,  ada  4.000 lebih  alumni
Abiturient yang dipastikan hadir. “Semoga dengan
adanya reuni emas ini hubungan komunikasi
para alumni semakin baik untuk sama sama bisa
meningkatkan kebersamaan, hingga kedepannya
bisa saling dukung untuk berbuat sesuatu untuk
kebaikan almamater,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deliserdang
Zainuddin Mars,  yang turut hadir pada kegiatan
itu mengaku sangat menyambut baik kegiatan
tersebut. Dia berharap,  semoga dengan adanya
masjid,   pengetahuan para siswa Yaspendhar
semakin berkembang. Bukan   saja dengan  ilmu
pengatahuan dunia, tapi  nuansa keagamaanya
juga.

“ Generasi masa depan bukan saja harus
memiliki pengetahuan dunia saja,  tetapi harus
memiliki  keimanan dan ketakwaan juga ,”
sebutnya.

Sedangkan Ketua  Kadin Sumut  Ivan Iskandar
Batubara, yang merupakan bagian dari abiturient,
berharap pembangunan masjid ini nantinya
mampu  memberi konstribusi   yang bisa
memanusiakan  manusia, sehingga mampu
berkontribusi dalam  pengembangan  sumber
daya manusia.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Harapan Adi
Thaher dalam kesempatannya juga berharap
semoga dengan adanya masjid ini mampu
meningkatkan ketakwaan para siswa Yaspendar
untuk semakin rajin   beriibadah,  supaya menjadi
pribadi yang rahmatan lil alamin. (cru/B)

Waspada/Rahmat Utomo/B

KETUA IAY Musa Rajeckshah, saat melakukan peletkan batu pertama Masjid Abiturent
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mana yang terganggu. Jika ma-
sih ada sisa pendengaran, akan
mengunakan alat. Jika tidak ada
lagi sisa pendengaran harus
operasi melalui pemasangan
implant,” kisahnya.

Selasa (27/12) hasil lab
pemeriksaan virus TORCH pun
keluar, Iftiyah dinyatakan positif
terinfeksi virus rubella dari sejak
dalam kandungan. “Dokter
yang membaca hasil lab kemu-
dian menjelaskan bahwa virus
yang ada dalam darahnya, kini
sudah menjadi antibody.
Semuanya sudah aman. Hanya
tinggal membenahi apa yang
sudah dirusak oleh si rubella
saja,” katanya.

Namun, Ratih dan suaminya
Uma, masih terkendala dengan
alat bantu dengar, karena BPJS
hanya menanggung Rp1 juta
untuk alat tersebut. Sementara
harga alat bantu dengar tersebut
bisa mencapai sekitar Rp10 juta
untuk satu unit, dan sepasang
mencapai Rp20 juta lebih. 

Informasi ini sampai kepada
Ketua PKK Sumut Evi Diana. Dia
mengatakan mendengar kabar
dari beberapa rekan rekan me-
dia bahwa ada bayi mungil yang
sedang menderita virus berba-
haya ini, maka tanpa berpikir
panjang segera menyambangi
bayi ini dirumahnya.

 “Kami tahu ada penyakit
rubella maka saya selaku ketua
PKK mengajak mitra saya kebe-
tulan Dinas kesehatan dan Dinas
sosial mau untuk menjenguk
Iftiyah untuk menanyakan ten-
tang penyakit rubella ini,”
katanya.

Mursal AI/F

MEDAN (Waspada) : Pedagang buku bekas
Jl. Pegadaian yang direlokasi beberapa minggu
lalu ke kios baru di Lapangan Merdeka, belum
juga menerima surat relokasi, yang menyebutkan
mereka legal berada di sana dari Pemko Medan.
Mereka khawatir, bisa menimbulkan saling klaim
kepemilkian diantara pedagang.

Ketua Persatuan Pedagang Buku Lapangan
Merdeka Medan (P2BLM) Sainan, Jumat (3/2),
mengatakan SK legalitas kios sampai sekarang
belum mereka terima. Padahal, Pemko janji,
akan memberikan itu dua hari  setelah pedagang
menempati kios.

“Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan-
nya. Kita khawatir, karena yang bukan punya
kios resmi kadang  mau mengklaim kios dengan
alasan karena sama-sama tak ada surat. Apa mau
kita tunjukkan dasar kita  bertahan,” kata Sainan.

Memang, diakui Sainan, data pedagang
sudah lengkap dan juga sudah terdata di Dinas
Perkim.  Namun, akibat belum adanya surat
legalitas kios, pedagang  tidak bisa nyaman ber-
jualan.

“Kalau begini jadinya, siapa saja bisa meng-
klaim. Ini sama saja namanya sama-sama
pedagang yang tidak resmi. Itulah alasannya kenapa
dulu kita selalu ngotot tetap bertahan sebelum
ada keputusan resmi dari Pemko,” ucap Sainan

Untuk itu, sambung Sainan, mereka akan
terus mendesak Pemko Medan agar mendapat-
kan SK legalitas kios. Sehingga para pedagang
juga bisa nyaman berjualan.

“Kalau dibiarkan bisa saja setahun, dua tahun
jadi seperti ini terus.  Sedangkan yang punya
surat resmi saja bisa tergusur apalagi yang tidak
punya apa-apa. Jangalah sampai  kios ini hanya
tempat penampungan sementara pedagang saja
jadinya,” ungkap Sainan

Polda Kuasai Tanah
Milik PT. Sianjur Resort

MEDAN (Waspada): Kepolisian Daerah (Polda) Sumut dinilai
tidak memiliki hak  menuasai tanah seluas 7 hektar milik PT.
Sianjur Resort  yang kini  dijadikan sebagi lahan parkir. Seharusnya
Polda Sumuttidak mengabaikan putusan-putusan hukum yang
telah berkekuatan hukum tetap terhadap tanah tersbebut.

Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Liston Hutajulu, dan
Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut  Ahmad
Ibrahim Hutasuhut, mengatakan itu kepada Waspada, Rabu (2/
2).  Menurut Liston Hutajulu, awalnya lahan tersebut dibeli dari
ratusan masyarakat yang memenangkan perkara sengketa tanah
melawan PTPN II. Gugatan dimenangkan masyarakat sesuai
putusan PN Lubukpakam tahun 2001. Kemudian PTPN II banding,
namun gugatannya tetap ditolak, sesuai putusan No 424/Pdt/
2002/PT. MDN tertanggal 30 Januari 2003.

Lanjut Liston, proses hukum masyarakat melawan PTPN
II berlangsung selama 9 tahun lebih. Saat proses hukum di MA
berjalan, sebagian masyarakat menjual lahannya kepada PT. Sianjur
Resort. Itulah sebabnya perusahaan ini ikut menggugat Kakan
Pertanahan Deliserdang dan PTPN II (Tergugat II Intervensi)
atas penerbitan SK Kepala BPN No 42/HGU/BPN/2002 dan
sertifikat HGU No31/Marindal II.

Liston mengatakan, terakhir PTPN II melakukan banding
ke PT Medan, tapi tetap ditolak sesuai putusan 24 Juni 2014. Pada
tingkat kasasi di Mahkamah Agung, gugatan PTPN II itu pun ditolak,
sesuai putusan tahun 2014.

Hal yang sama dikatakan Ahmad Ibrahim Hutasuhut.  Karena-
nya dia berahrap  Polda Sumut  segera mengembalikan lahan  7
ektar tersebut.  Karena tanah itu bukan milik Poldasu,  tetapi milik
PT. Sianjur Resort, secara sah berdasarkan hukum. (crds/B)

MEDAN (Waspada): Sumut menjadi tuan
rumah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perangkat
Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang
rencananya digelar bulan April mendatang.

Hal ini dikatakan Sekjen DPP APDESI Ipin
Arifin saat beraudiensi kepada Gubernur Sumut
Ir HT Erry Nuradi Msi di ruang kerja Gubsu,
Kamis (2/2). Hadir mendampingi Gubsu, Kepala
Dinas Pemdes Aspan Sofian, Kadiskominfo Fitri-
yus, mewakili Kepala Kesbangpolinmas Hutasu-
hut, dan Kabag Humas Indah Dwi Kumala.

Dalam kesempatan itu Gubsu mengapresiasi
rencana kegiatan Rakernas yang akan dihadiri
seluruh perangkat desa se-Indonesia. Selain itu
Gubsu berpesan agar melalui Rakernas tersebut
APDESI dapat melahirkan program kerja yang
mendukung pengembangan Desa sebagai mana
yang diterapkan dalam Nawacita presiden Joko
Widodo. Gubsu pun berharap pada Rakernas
nanti Apdesi dapat menghadirkan pejabat-pejabat
dari pusat termasuk Presiden Joko Widodo.

“Kita berharap Apdesi bisa mensinerjikan
tiga pilar pemerintahan desa guna mendukung
Nawacita Bapak Presiden Jokowi yakni
membangun Indonesia dari desa atau pinggiran.
Mudah-mudahan Rakernas nanti dibuka oleh
Bapak Presiden,” harap Gubsu.

Gubsu juga menitip pesan agar dalam
Rakernas, Apdesi membahas program kerja yang

MEDAN (Waspada): Ancaman yang dilontar-
kan terdakwa kasus penistaan agama Islam Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Ketua Umum
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais
Amm Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
K.H. Maruf Amin, dikecam sejumlah pihak.  Baik
dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Pemuda
Muhammadiyah maupun Badko HMI Sumut.

Rabu (2/2), Waspada mewawancarai Sekre-
taris NU Sumut Misran Sihaloho, Ketua Pemuda
Muhammadiyah M.Basir dan  Ketua Badan
Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Septian Fujiansyah Chaniago. Mereka
menanggapi pernyataan Ahok beserta kuasa
hukumnya di sidang pengadilan sehari sebelumnya.

 Misran Sihaloho, mengatakan ancaman yang
dilontarkan Ahok,  kepada K.H. Ma’ruf Amin,
merupakan pelecehan terbesar dalam sepanjang
sejarah NU. Bagi keluarga besar NU, ulama
merupakan seorang panutan yang harus dihargai
dan dihormati.

 Menurut Misran, tidak semestinya Ahok,
melakukan ancaman terhadap  Maruf Amin.
Apalagi sampai menuduh yang tidak-tidak.
“Ancaman terhadap K.H. Maruf Amin, sangat
menyakitkan hati warga NU. Mungkin  rasa sakit
ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga besar
NU saja, melainkan seluruh umat muslin
Indonesia,” katanya.

Misran, mengatakan saat ini NU Sumut
sedang menahan diri sembari menunggu arahan
dari PBNU dan Maruf Amin. Apapun sikap
selanjutnya, NU  Sumut siap melaksanakannya.
“Pada prinsipnya NU akan tetap menjaga
kerukunan dan kedamaian di Indonesia. Jika
NU mau sedikit bersikap  keras, tentu keadaan
bisa semakin gaduh,” katanya.

 Merasa terhina
Sementara itu, Ketua Pemuda Muhamma-

diyah Sumut M. Basir, menyebutkan seluruh
umat Islam merasa terhina atas kelakuan Ahok,
yang membentak Ketua MUI di persidangan.

Waspada/Ist

DPP APDESI saat audiensi dengan Gubsu T. Erry Nuradi di ruang kerjanya, Kamis (2/2).

Sumut Tuan Rumah Pertemuan
Perangkat  Desa Se-Indonesia

mendorong terciptanya Bumdes dan program-
program pembangunan desa lainnya. “Saya juga
berharap Apdesi dapat memberikan masukan
dan pembelajaran terkait pengelolaan keuangan
desa. Karena kita tahu saat ini Desa setidaknya
mendapatkan anggaran hampir Rp1miliar. Kita
tidak mau perangkat-perangkat desa kita
tersangkut persoalan hukum karena salah
mengelola anggaran tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya Sekjen Apdesi Ipin Arifin
menyampaikan terkait rencana akan digelarnya
Rakernas Adepsi di Kota Medan, Sumatera Utara
pada bulan April mendatang. Meskipun waktu
pelaksanaanya masih tentatif,  namun
direncanakan Rakernas ini akan dibuka oleh
Presiden RI Joko Widodo.

“Kalau jadwalnya memang masih tentatif
karena akan menyesuaikan dengan jadwal. Karena
kita masih berharap pak Presiden bisa hadir
membuka kegiatan ini. Kita sudah sampaikan
kepada Mendagri, beliau mengatakan akan
menerima kita untuk pembahasan lanjutan usai
Pilkada DKI nanti,”ujarnya.

Dikatakan Ipin, diperkirakan pada Rakornas
Adepsi akan dihadiri 3000 sampai 4000 kepala
Desa dari 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan
keanggotaan Apdesi seluruh Indonesia mencapai
50 ribu orang yang terdiri dari perangkat desa
maupun mantan perangkat desa. (h02/B)

Sainan juga mengeluhkan, belum adanya
penertiban tenda-tenda pedagang yang berjejer
di dekat tangga masuk. Sebab, kata Sainan,
keberadaan mereka membuat pedagang resmi
sepi omzet penjualan.

“Sangat berpengaruh sekali sama kami.
Jadinya pembeli yang datang lebih terfokus ke
tenda, karena pas tangga masuk. Pembeli yang
datang sudah langsung dirayu biar milih yang
ditenda. Akibatnya, perputaran konsumen hanya
di sekitar situ saja,” ungkap Sainan

Padahal, menurut Sainan, bila keseluruhan
pedagang sudah terakomodir di kios yang baru.
Pemko merencanakan akan membuat bangku-
bangku untuk pengunjung yang datang berbelanja
buku.

“Masih gak nyaman lah kalau  seperti  ini,
DPRD Medan juga kan sudah meminta agar kawa-
san ini ditata  lebih rapi. Pengunjung yang datang
pun bisa betah berlama-lama di sini,”ujar Sainan.

Sementara itu Ketua  Persatuan Pedagang
Buku Pegadaian (P2BP) Donal Sitorus  mengata-
kan, pedagang masih resah karena  SK Legalitas
kios yang dijanjikan Pemko Medan masih dalam
proses. Oleh sebab itu, sebagian pedagang lebih
memilih belum berjualan.

“Jawabnya masih proses-proses saja, gak
tahu sampai kapan siapnya. Pedagang saja masih
ada yang buka ada yang tutup ini. Soalnya pembeli
juga masih sepi. Apalagi belum banyak mungkin
yang tahu kalau kios ini sudah dibuka,” Kata Donal.

Donal juga tak memungkiri, salah satu yang
menjadi persoalan di kios baru karena masih adanya
tenda-tenda pedagang di dekat tangga masuk.

“Konsumen  lebih memilih ke tenda, karena
sudah langsung disambut pedagang. Kenapa sampai
sekarang gak  juga ditertibkan. Inikan namanya,
sama saja dibiarai,”sebut Donal (cra/C)

Pedagang Buku Belum
Terima Surat Relokasi

Ancaman Ahok Pelecehan
Terbesar Sepanjang Sejarah NU

Karena itu, menurutnya  tidak ada lagi alasan
bagi hakim untuk tidak menahan Ahok.

Basir, menyebutkan dihadapan  Ahok, setiap
umat Islam pastilah salah. Dan Ahok, merupakan
manusia yang paling tidak punya etika sopan
santun, tidak hormat kepada orang tua. Gaya
bahasanya  cerminan rendahnya akhlaknya.

Perihal permintaan maaf Ahok, menurut
Basir, tidak pernah dilakukannya dengan tulus.
Hal tersebut terbukti dari berulangnya berbagai
kesalahan yang kerap dilakukannya. Selain itu,
dalam setiap membuat pernyataan, ada embel-
embel pembelaan diri dan demi tujuan politik.

Keberpihakan
 Sedangkan Ketua Badan Koordinasi (Badko)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut Septian
Fujiansyah Chaniago, menilai pemerintah kembali
mempertontonkan keberpihakannya terhadap
Ahok.

“Saat Aksi Bela Islam karena penistaan agama
oleh Ahok, Kapolri, Panglima TNI, Menteri dan
Presiden sibuk menyampaikan klarifikasi. Seka-
rang Ahok mengancam K.H. Maruf Amin di
persidangan, kok malah  Kapolda dan  Pangdam,
pula yang berkunjung ke rumah K.H. Maruf
Amin,” katanya.

Hal aneh lainnya ialah kehadiran Menteri
Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
yang berkunjung ke rumah K.H. Maruf Amin,
pasca persidangan. ‘’Apa urusannya Menteri
Koordinator Kemaritiman dengan sikap Ahok
yang mengancam K.H. Maruf Amin? Kenapa
dia yang datang? Inikan aneh,’’ sebut Septian.

Dia menilai, kunjungan-kunjungan tersebut
merupakan bukti yang nyata bahwa keberpihakan
pemerintah terhadap Ahok, sangat kuat.
“Pemerintah baiknya tidak mempertaruhkan
keutuhan, kedamaian, dan keamanan nasional
hanya demi seorang Ahok. Sebab keberpihakan
tersebut selalu dimanfaatkan Ahok, untuk
menghina ulama dan merendahkan Islam,”
katanya. (crds/C)

lain menyatakan diagnose itu
salah. Dokter spesialis jantung
saat itu juga mulai mencurigai
ada virus toxo dan rubella yang
menyerang Iftiyah, dari sejak
dalam kandungan. Alhasil, ope-
rasi pun sempat ditunda selama
seminggu dan baru dilaksa-
nakan pada 21 Oktober 2016,”
katanya.

Cobaan hidup Iftiyah belum
berhenti sampai di situ. Bayi  7
bulan itu harus kembali menja-
lani serangkaian tindakan medis,
karena suhu tubuhnya yang
kerap mengalami demam tinggi.
Dia bahkan sempat dirawat inap
selama tiga  hari akibat adanya
infeksi pada darahnya. 

Dokterpun menyarankan
agar Iftiyah dirujuk ke rumah
sakit RSUP H Adam Malik untuk
diperiksa lebih lanjut terkait in-
dikasi adanya virus toxo dan ru-
bella yang menyerang beberapa
organ dalam tubuhnya. 

“Hari pertama kedatangan
kami ke rumah sakit itu, dilaku-
kanlah pengambilan sampel
darah untuk memastikan be-
narkah rangkuman dari semua
peristiwa ini adalah karena ru-
bella dan toxo atau lainnya. Me-
nanti hasil cek laboratorium,
pemeriksaan lain di hari berikut-
nya membuat kami bertambah
syok hasil pemeriksaan dari
ruang echo, menunjukan ada
kelainan pada jantungnya. Ada
lubang kecil diluar jantungnya.
Kebanyakan orang menyebut-
nya jantung bocor. Hari berikut-
nya pemeriksaan THT dan lagi
lagi ada masalah pada telinganya.
Kata dokter saat itu, Ia belum
bisa memastikan di bagian saraf

tarkan dia kembali ke RSU Pir-
ngadi. Setelah diperiksa, dokter
menyatakan Katarak Konge-
nital,” ujar Ratih.

Iftiyah pun menjalani
operasi. Penglihatannya masih
bisa diselamatkan lewat tin-
dakan operasi dan tanam lensa.
Namun, sebelum operasi peng-
angkatan katarak dilakukan,
Iftiyah pun diharuskan melaku-
kan serangkaian pemeriksaan
medis. Antara lain cek darah,
jantung dan ronsen paru-paru.
Dari hasil pemeriksaan ketiga-
nya, dokter menemukan ada
kelainan. 

“Hasil ronsen paru-paru
menunjukan saat itu, Iftiyah
terkena bronco pneumoni. Na-
mun dokter spesialis anak yang

dengarannya pun ternyata ikut
terganggu, akibat keganasan
virus rubella.

Iftiyah Ramadhan, lahir
dengan berat 1,7 kg, kategori
Berat Badan Lahir Rendah
(BBLR). Dia tak lahir prematur.
Namun BBLR tersebut mem-
buatnya harus berada di ruang
inkubator RS Bunda Thamrin
Medan selama 7 hari. 

Setelah mendapatkan pera-
watan, tanggal 7 Juli 2016, dia
pun dibawa pulang dengan ha-
rapan dapat tumbuh dengan
berat badan normal seperti
anak-anak sehat lainnya. Na-
mun, Tuhan berkehendak lain,
mata indah Iftiyah mulai tam-
pak memutih seperti katarak.
“ Akhirnya kami pun mengan-

ORANGTUA Iftiyah Ra-
madhan, bayi mungil berumur
7 bulan, sedikit mulai tersenyum.
Dinas Kesehatan Sumut dan
Ketua TP PKK Evi Diana Sitorus,
siap membantu pemasangan
alat bantu dengar putri pasang-
an suami istri warga Jl. Sei Ka-
puas tersebut. 

Kamis (2/2) Evi Diana, ber-
sama Plt Kadis Kesehatan Agus-
tama, mengunjungi Iftiyah. Dia
adalah  bayi mungil yang harus
merasakan berbagai cobaan
berat di usianya yang sangat belia.
Selain kedua matanya yang di-
vonis katarak, bagian sekitar jan-
tung dari buah hati Kesuma
Ramadhan dan Ratih Rachma-
dona ini juga mengalami kebo-
coran. Tak sampai di situ, pen-

Virus Rubella Renggut Keceriaan Iftiyah

Waspada/Mursal AI/C

KETUA TP KK Sumut Evi Diana Sitorus (kanan) saat menggendong Iftiyah, di rumahnya.

langgan PT PLN Wilayah Sumut
Jadima Purba mengaku pihak-
nya akan berusaha memenuhi
harapan Gubenur Sumut terkait
peningkatan pelayanan PLN
kepada masyarakat termasuk
meminimalisir pemadaman
atau gangguan teknis. “Kami
dari PLN akan berusaha meme-
nuhi harapan dari pemimpin
kita terutama dari sisi pelayanan.
Kita akan meminimalisir pema-
daman ataupun gangguan,” ujar
Purba. 

Dikatakan Purba bahwa
mulai 1 Januari 2017 sebenarnya
pemerintah telah memberikan
melakukan pengurangan
subsidi kepada pelanggan
r u m a h  t a n g g a  9 0 0  Kv a .
Sedangkan 450 KVA tetap men-
dapatkan subsidi. (h02/B)

“Ini harus disosialisasikan
dengan baik. Baik itu media,
Pemda, akademisi dan seluruh
stakeholder yang ada. Lebih dari
itu, yang lebih terpenting bagi
masyarakat adalah persoalan
pelayanan. Jangan sampai tarif
dasarnya disesuai tetapi pelaya-
nan tidak disesuaikan,” kata Erry.

Dalam pertemuan itu, Erry
juga menyinggung terkait
dengan  masih seringnya terjadi
pemadaman, khususnya di awal
tahun maupun jelang perayaan
hari besar. Meskipun diaku,
bahwa persoalan listrik terka-
dang terjadi akibat persoalan
teknis seperti gangguan terha-
dap pembangkit listrik atau
jaringan.

 Sementara itu Manajer Bi-
dang Niaga dan Pelayanan pe-

MEDAN (Waspada): Gubsu
T.Erry Nuradi, meminta PLN
terus melakukan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan kenaikan tarif dasar
listrik hendaknya harus diim-
bangi dengan peningkatan pela-
yanan kepada masyarakat.

Hal ini ditegaskan Gubsu
Erry Nuradi, saat menerima se-
jumlah pejabat PLN di Sumut,
Kamis (2/2). Mereka diantara-
nya Manajer Bidang Niaga dan
Pelayanan Pelanggan PT. PLN
Wilayah Sumut Jadima Purba.

Pada pertemuan itu, Erry
Nuradi, juga meminta agar PLN
benar-benar memaksimalkan
sosialiasi terkait kenaikan tarif
dasar listrik ataupun pengu-
rangan subsidi terhadap pe-
langgan 900 KVA.   

Kenaikan Tarif Listrik
Harus Dibarengi Pelayanan

Waspada/Rizky Rayanda/C

PEDAGANG buku menunggu pembeli di kios baru di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (3/2).  Mereka berharap Pemko segera mengeluarkan SK sebagai
legalitas pedagang menempati kios tersebut.

Kebijakan Trump Anti
Klimaks AS Dalam HAM

sebut telah merusak citra AS
sebagai negara yang menghor-
mati perbedaan dan HAM.

Indonesia, menurut Suhaidi,
memang bukan negara yang
dilarang masuk ke AS. Namun
karena warga Indonesia mayo-
ritas Islam, tentu akan berdam-
pak, namun tidak signifikasn.
Begitupun, sarannya, Indonesia
sebaiknya mengingatkan AS,
bahwa  kebijakan itu bertenta-
ngan dengan HAM dan hukum
internasional dengan prinsip
non diskriminatif. (m49/C)

agama Islam benar-benar tole-
ran dengan siapa saja, dan mem-
persialahkan siapa saja masuk
ke negara mereka.  Meski ka-
dang kala negara-negara  Islam
dijadikan arena perang senjata
oleh pihak tertentu,’’ tambah
Suhaidi.

Karena itu,  Suhaidi, berha-
rap agar negara-negara Islam
dan negara berpenduduk terbe-
sar Islam supaya bersatu dan
menyampingkan perbedaan
yang tidak mendasar tersebut.
Karena, kebijakan Trump, ter-

Dia mengatakan, kebijakan
ini membuka mata dunia, apa
masih menganggap AS sebagai
negara menghargai HAM. “Du-
nia mulai meragukan kecintaan
AS terhadap HAM. Namun apa
mau dikata, dia lah polisi dunia.
Dia lah yang adi kuasa,” ung-
kapnya.

Menurut Suhaidi,  kebijakan
Trump, ini sungguh jauh dari
sikap penghormatan terhadap
HAM . Sungguh salut terhadap
mereka yang terang-terangan
berani melawan kebijakan yang
diskriminatif itu.

“Tidak ada negera Islam di
dunia ini melarang  etnis, agama
tertentu masuk ke negaranya.
Ini membuktikan  negara Islam,

Donald Trump, tidak siap mene-
rima perbedaan. Sementara negara
Islam dan agama Islam, terbukti
siap menerima perbedaan.

Faktanya, kata Suhaidi,
sampai hari tidak ada negara
Islam di dunia ini  secara  tegas
melarang etnis atau agama lain
yang masuk ke negara mereka,
sebagaimana dilakukan Donald
Trump.

“Selama ini  AS selalu men-
jadi  yang terdepan berkampa-
nye dan  berbicara soal HAM.
Tapi hari ini, melalui kebijakan
Presiden terpilihnya, itu semua
ternoda. Kebijakan Trump,
membuka mata dunia, bahwa
AS  tidak siap dengan perbeda-
an,” sebut Prof. Suhaidi.

MEDAN (Waspada):
Kebijakan Presiden

Amerika Serikat (AS)
Donald Trump, melarang

umat Islam masuk ke
negara itu dinilai  menjadi
anti klimaks sandiwara AS

dalam hal Hak Asasi
Manusia (HAM).

Pengamat Hukum Unter-
nasional Universitas Sumatera
Utara (USU) Prof. Suhaidi, Jumat
(3/2), mengatakan kebijakan
Presiden baru AS itu, menjadi
bukti  HAM versi AS  semu dan
sandiwara belaka,

 Disebutkannya bahwa,
kebijakan melarang umat Islam
masuk ke AS, merupakan bukti
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MEDAN (Waspada):  Petugas Polsek Sunggal
meringkus empat dari 11 pelaku penganiayaan
terhadap Ahmad Fikri, 40, dari lokasi tempat mereka
ngumpul di Pos Satpam Perumahan Nusa Indah
Jl. Gatot Subroto Medan, Kamis (2/2) siang.

Informasi yang dihimpu, para pelaku
melakukan penganiayaan terhadap korban
Ahmad Fikri saat sedang duduk di warung di
Jl. Sungga samping Pos depan Tomang Elok Kel.
Simpang Tanjung, Kec. Medan Sunggal.

Keempat tersangka yang ditangkap berinisial
W alias Gedon, 49, dan Mus, 29, keduanya warga
Jl. Banteng Lorong Sederhana, serta HWH, 32,
warga Jl. Binjai Km 14,5 Perumahan Padang Hijau,
dan IS, 24, warga Jl. Lorong Sederhana.

Kapolsek Sunggal Kompol Daniel Marunduri
didampingi Panit II Reskrim Ipda M Manik me-
nyebutkan, awalnya pihaknya menerima laporan
ada terjadi keributan dilakukan sejumlah pria
yang dilengkapi senjata tajam. Kemudian petugas
menuju lokasi kejadian dan mengamankan empat
dari belasan pria tersebut, sedangkan sebagian
lagi melarikan diri.

Menurut Daniel, penganiayaan yang dialami
korban Ahmad Fikri berawal saat dia duduk di
satu warung depan Tomang Elok, Rabu (1/2)
sekira pukul 18:15. Kemudian datang 11 pria
dikomandoi W alias Gedon mengendarai empat

BELAWAN (Waspada): Aksi penipuan modus
gandakan uang mirip gaya Kanjeng Dimas terjadi
di Marelan. Akibatnya, korban mengalami
kerugian Rp90 juta.

Saat melapor di Polsek Medan Labuhan,
Kamis (2/2), Hanifah Rahmadani alias Eva, 29,
warga Pasar 1 Rel, Gang Melati 2, Kel. Tanah
Enamratus, Kec. Medan Marelan mengatakan,
dirinya menjadi korban sekira lima bulan lalu.

“Aku dan suamiku mulai terbujuk rayu pelaku
sejak lima bulan lalu. Saat itu, pelaku mengaku
bisa menggandakan uang melalui keris miliknya
yang jika ditusukkan ke bumi akan mengeluarkan
uang. Entah bagaimana kami percaya serta
memberikan uang kepada pelaku hingga Rp90
juta,” ujar Eva.

Kata dia, pelakunya berinisial RS alias Wawan,
29, warga Gang Jabat, Kel. Tanah Enamratus,
Kec. Medan Marelan. Pelaku meminta uang
kepada korban sebagai biaya pembelian ramuan
dan ritual agar keris bisa melakukan yang diha-
rapkan korban.

Setelah memberi uang sebanyak Rp90 juta
kepada pelaku secara bertahap, korban mulai
menuntut janji pelaku. Setelah ditagih berulang-
kali, pelaku memberi korban satu kotak yang

Saka Bahari Lantamal I
Angkatan XX Dikukuhkan

BELAWAN (Waspada): Kadispotmar Lantamal I Letkol Marinir
M Felix Pakpahan bertindak sebagai inspektur upacara dalam
rangka pengukuhan anggota Saka Bahari Lantamal I Angkatan
XX, di Lapangan Apel Mako Lantamal I, Kamis (2/2).

Dalam amanatnya, Kadispotmar menyampaikan kegiatan
kesakaan diperuntukan bagi generasi muda, untuk memberi
kesempatan menimba pengetahuan dan penyematan bagde
saka pengembangan keterampilan sesuai minat dan bakat.

Serta satuan karya bahari merupakan salah satu media untuk
mengembangkan dunia kemaritiman yang bernilai budaya dan
menjadikan poros maritim dunia melalui generasi muda, yaitu
Pramuka (Praja Muda Karana).

“Pramuka adalah merupakan seorang yang harus berdiri
terdepan, “disanalah aku berada jadi pandu ibuku”, selanjutnya
mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
anggota Saka Bahari Lantamal I,” kata Kadispotmar. (h03/B)

Penghuni Rutan Simpan Narkoba
MEDAN (Waspada): Seorang narapidana Rutan Tanjung Gusta,

yang kedapatan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi, diserahkan
petugas Rutan ke Polsek Helvetia, Kamis (2/2) siang.

Informasi himpun dilapangan, awalnya dua pegawai Rutan
Tanjung Gusta, Jefri Sinaga dan Frengky Turnip mendapatkan
kabar di blok C yang dihuni Tabrani, 38, warga Jl. Terusan, Desa
Bandar Setia, Kec. Percut Seituan, ada narkotika. Kemudian kedua
petugas Rutan itu melakukan penggeledahan dan ditemukan
dari Tabrani 1 butir ekstasi warna merah.

Kedua petugas itu langsung menghubungi pihak Polsek Medan
Helvetia. Mendapatkan laporan itu, polisi segera ke Rutan Tanjung
Gusta untuk melakukan penangkapan.

Begitu tiba di lokasi, polisi langsung memboyong narapidana
yang terjerat kasus sabu-sabu itu beserta barang bukti 1 butir
ekstasi ke Polsek Medan Helvetia.

Kapolsek Medan Helvetia Kompol Hendra Eko Triyulianto
mengatakan, napi yang divonis 12 tahun itu kini masih menjalani
pemeriksaan. Dengan diamankannya napi tersebut, pihaknya
masih mendalami dari mana tersangka mendapatkan narkotika.
“Kita belum tahu, apakah ada keterlibatan orang dalam,”
sebutnya.(czal/C)

Televisi Meledak, Rumah Terbakar
MEDAN (Waspada): Gara-gara televisi meledak, rumah milik

marga Silaban, 55, yang berada di Jl. Murai XV, Kel. Kenangan
Baru, Perumnas Mandala, Kec. Percut Seituan, nyarus ludes
terbakar, Jumat  (3/2) pukul 08:00.

Informasi yang diperoleh di lokasi kejadian, ledakan yang
cukup keras tersebut sempat menghebohkan para tetangga,
sehingga warga lainnya pun berhamburan keluar dari rumah
masing-masing.

Warga kaget melihat rumah Silaban terbakar. Asap hitam
menyembul keluar dari jendela membakar televisi tersebut. Dengan
menggunakan alat seadanya, ember berisikan air disiramkan warga.

Satu jam kemudian api dapat dipadamkan. Lima unit mobil
pemadam kebakaran yang tiba di lokasi akhirnya pulang lagi. 

Monang ,46, saksi mata menuturkan, saat rumah Silaban
terbakar, pemilik rumah sedang keluar. “Aku terkejut mendengar
suara ledakan. Begitu kuliat, asap menyembul keluar dari rumah
Silaban. Warga berhamburan menyiram kobaran api,” ujarnya.

Saat itu, Silaban sedang pergi mengajar di SMK swasta, sedang-
kan istrinya berada di Pekanbaru menghadiri acara pesta pernikahan,
sementara dua anaknya tidak tinggal di rumah itu. (h04/C)

Dianiaya Mantan Suami
MEDAN (Waspada): Mengaku dianiaya oleh mantan

suaminya, Rahmadani Novianti Harahap, 38, warga Jl. Pasar
VII, Desa Laut Dendang, Kec. Percut Seituan, mengadu ke Polsek
Percut Seituan, Jumat (3/2) siang.

Kepada Petugas SPK, Rahmadani yang bekerja di cafe ini
mengaku, telah dianiaya mantan suaminya, Acin. Kata dia, dirinya
dan Acin sudah menikah selama 8 tahun namun, sejak 7 bulan
lalu berpisah.

Mereka berpisah lantaran Acin tidak bekerja dan memakai
narkoba. Sejak perpisahan itu, dirinya tinggal di rumah hanya
bersama 3 anaknya saja, sementara Acin  tinggal di rumah kontrakan
tidak jauh dari rumahnya.

Seiring waktu berjalan, diam-diam Rahmadani dekat dengan
seorang pria. Hubungannya dengan pria yang tidak disebutnya
namanya itu semakin serius, sehingga pria itu mulai berkunjung
ke rumahnya.

Namun, sebut dia, kabar kedekatannya dengan pria itu, sampai
pada mantan suaminya.

“Tadi datang Acin pagi-pagi, mengamuk namun pergi lagi.
Sekira pukul 11:00 datang lagi dia. Begitu sampai, didobrak pintu
rumah aku. Begitu masuk langsung dipukulinya aku,” ujarnya.

Tidak hanya dipukuli dengan tangan saja, Rahmadani juga
dipukul mantan suaminya itu dengan papan pintu rumah yang
patah karena didobrak. Akibatnya, pelipisnya robek dan
mengeluarkan darah.

“Kabarnya dia juga jual narkoba. Kerja dia hanya narik beca
sebelumnya, tapi dia bisa beli barang-barang bahkan dia
menyewakan rumah untuk orang,” sebut Rahmadani. (h04/C)

Sosialisasi Aplikasi Polisi Kita Sumut 

MEDAN (Waspada): Kabag Ops Polrestabes Medan ,AKBP
Doni S Simbiring SIK, SH, MSi, mensosialisasi Polisi Kita Sumut
kepada seluruh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) 12
Polsek jajaran, di ruang Operator Center Lantai 2 Mapolrestabes
Medan, Kamis (2/2) sore.

Pada kesempatan itu, staf Bag Ops, Brigadir Taufikurahman
yang sudah mengikuti pelatihan di Polda Sumut, terlihat tampil
untuk memberikan penjelasan dan cara mengakses aplikasi yang
berbasis android tersebut. Dia menyarankan kepada seluruh
SPK harus dilengkapi dengan perangkat handphone Android
supaya bisa membuka aplikasi Polisi Kita Sumatera Utara.,

Sementara itu, AKBP Doni Sembiring meminta kepada
seluruh Kepala SPK harus paham betul serta menjadi operator
yang baik saat melayani masyarakat lewat aplikasi Polisi Kita
Sumut yang rencananya akan diresmikan oleh Kapolri, Minggu
5 Februai 2017, di Lapangan Merdeka Medan.,

“* Sehubungan dengan hal tersebut, saya sudah berkoordinasi
degan seluruh Kapolsek jajaran untuk bisa mengadakan HP android
kepada seluruh Kepala SPK di jajaran Polsek. (m39/B)

MEDAN (Waspada): Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Kejaksaan Negeri Lubukpakam Cabang
Pancurbatu menuntut terdakwa Arihta AB
hukuman penjara selama 10 tahun dan denda
Rp1 miliar. Tuntutan hukum yang tidak sebanding
dengan perbuatan terdakwa yang hanya mencium
pipi kiri seorang anak di bawah umur.

“Sangat menyedihkan sekali nasib terdakwa,
perbuatan yang dilakukannya tidak sebanding
dengan tuntutan hukum selama 10 tahun penjara,”
kata Nuryono SH, selaku kuasa hukum Arihta
AB, usai membacakan pembelaan (pledoi), di Peng-
adilan Negeri Cabang Pancurbatu, Rabu (1/2).

Nuryono bersama rekannya Muslim Muis
mengatakan, sangat tidak adil jika terdakwa
dihukum akibat perbuatan cabul orang lain. Luka
di bagian kemaluan korban yang masih duduk
dibangku SMA berinisial EP bukanlah perbuatan
terdakwa, karena visum et refertum mene-
rangkan luka tersebut merupakan luka lama yang
telah sembuh.

sebagaimana dakwaan adalah faktual. Antara
keterangan saksi ini sangat jauh berbeda dengan
keterangan saksi korban. Saksi secara jujur
menerangkan tidak pernah mendapat kekerasan
dari terdakwa dan hanya cium pipi kiri.

“Fakta persidangan dan bukti bahwa luka
lama cukup beralasan bagi majelis hakim yang
mulia untuk menjatuhkan putusan yang seringan-
ringanya. Perbuatan terdakwa hanya kesalahan
ringan dan tidak ada paksaaan dan kekerasan,”
sebut Nuryono.

Majel is  Hakim Pengadilan Negeri
Lubukpakam menunda persidangan hingga
pekan depan dengan agenda putusan.
Sebelumnya JPU Dona Sebayang SH, menuntut
Arihta AB hukuman penjara selama 10 tahun
dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan.

JPU menuntut terdakwa melanggara Pasal
82 ayat (1) Jo Pasal 76 e UU 35 tahun 2014 Tentang
Perubahan UU 32 tahun 2002 tentang Perlin-
dungan Anak. (m38/C)

Saksi ahli dr Susi Margaretha
yang dihadirkan JPU juga me-
nerangkan, luka lama yang su-
dah sembuh jauh hari sebelum
korban melaporkan ke polisi.
Keterangan itu jelas menunjuk-
kan luka bukanlah perbuatan
terdakwa sebagaimana didakwa
JPU. Laporan kejadian cabul
tanggal 5 Juni 2017 dan visum
dilakukan 6 Juni 2016.

Apalagi, saksi korban dalam
persidangan menyebutkan telah
dua kali berpacaran dengan
orang lain. Pertama berjalan se-
lama 9 bulan dan kedua selama
6 bulan. Sedangkan bersama
terdakwa masih 3 minggu.

“Waktu peristiwa itu terjadi,
saksi korban menerangkan
bahwa dia hanya dicium di pipi
sekali dan terjadi hanya 2 menit.
Kejadian di ruangan yang terang
dan ramai,” ujar Nuryono.

Menurut dia, saksi berinisial
EFG selaku ibu korban yang
dihadirkan JPU tidak memiliki
kapasitas untuk didengarkan
kesaksiannya. Saksi tidak melihat
langsung tapi menerangkan
seolah-olah perbuatan cabul

Hanya Cium Pipi Dituntut
10 Tahun Dan Denda Rp1 M

dibungkus kain batik dan katanya berisi uang
pecahan Rp50 ribu.

“Kotak tersebut tidak boleh dibuka sebelum
mendapat petunjuk. Bahkan, dia pernah menga-
takan kalau kotak dibuka sebelum waktunya,
maka semua keluarga kami akan mendapat azab,”
sebut Eva.

Ditunggu hingga beberapa lama petunjuk
untuk membuka kotak tersebut tidak kunjung
datang. Eva dan suaminya Andi Putra, 35, kembali
mendatangi pelaku. Namun, pelaku tetap mem-
beri alasan yang tidak masuk akal. Setelah didesak,
pelaku mengancam akan membunuh korban dengan
menggunakan keris. “Kami semakin curiga kalau dia
bohong, setelah kami lihat rumahnya semakin cantik
dan peralatan rumahnya baru,” ujar Eva.

Setelah mendapat ancaman bunuh, korban
mulai khawatir akan keselamatan keluarganya.
Akibatnya korban melaporkan ke Polsek Medan
Labuhan.

Terpisah, petugas SPKT Polsek Medan Labu-
han membenarkan laporan korban dan petugas
Unit Reskrim sedang melakukan oleh TKP. “LP
korban sudah diterima dan korban sedang
melengkapi laporannya di ruang juru periksa,”
tuturnya. (h03/C)

Penipuan Modus Gandakan
Uang, Rp90 Juta Raib

sepedamotor sembari membawa sebilah pisau
belati, empat parang ke warung tempat korban
duduk.

Melihat kedatangan kelompok pria itu, warga
yang sedang duduk di warung berhamburan
menyelamatkan diri. Sedangkan korban tetap
duduk menikmati minuman teh manis.
Selanjutnya, tersangka Gedon Cs menghampiri
korban dan menanyakan keberadaan Ilun yang
disebut-sebut ketua bongkar muat di lokasi
kejadian. Korban menjawabnya ketua tidak ada.

Mendengar jawaban korban, tersangka
Gedon Cs langsung marah dan menganiaya
korban. Kemudian mereka meninggalkan korban
dalam kondisi tidak berdaya. Sedangkan korban
melaporkan kejadian tersebut kepada Ilun selaku
ketua bongkar muat.

Sementara kelompok W alias Gedon Cs
menunggu di Pos Satpam Perumahan Nusa Indah
samping PRSU, menunggu kedatangan Ilun selaku
ketua SPSI bongkar muat di lokasi kejadian.

Untuk mencegah terjadi keributan susulan,
petugas Polsek Sunggal menuju Pos Satpam
Perumahan Nusa Indah dan menangkap
keempat tersangka, sedangkan lainnya melarikan
diri. “Keributan yang terjadi di antara kedua
kelompok gara-gara rebutan lahan bongkar muat,”
tutur Daniel Marunduri. (czal/C)

Waspada/Amrizal/B

KAPOLSEK Sunggal Kompol Daniel Marunduri didampingi Panit Reskrim Ipda M Manik
memperlihatkan barang bukti senjata tajam yang digunakan Gedon Cs saat melakukan keributan
di Tomang Elok Medan.

Empat Tersangka
Penganiayaan Diringkus

Pencuri Sepedamotor
Tewas Diamuk Massa

(Mr X) tersebut terkapar di tepi
jalan raya dengan kondisi sudah
meninggal dunia tanpa menge-
nakan pakaian,” ujar Sehat
Tarigan.

Menurut Sehat, tidak jauh
dari jasad Mr X itu, pihaknya
menemukan barang bukti 1
unit sepedamotor hasil kejaha-
tannya, satu unit HP diduga
milik pelaku. “Saat ini kita masih
menyelidiki identitas mayat Mr
X tersebut.

Diharapkan bagi masyara-
kat yang merasa kenal atau ada
hubungan keluarga dengan pria
itu, agar datang ke Polsek
Pancurbatu atau bisa langsung
ke RS Bhayangkara Medan,”
tuturnya. (czal/I)

berselang lama, Tim Reskrim
Polsek Pancurbatu turun ke
lokasi kejadian melakukan
penyelidikan.

Kapolsek Pancurbatu Kom-
pol Frido Gultom melalui Kanit
Reskrim Iptu Sehat Tarigan keti-
ka dikonfirmasi mengatakan,
pria tanpa identitas itu tewas
karena dikeroyok dan dipukuli
massa.

“Berdasarkan keterangan
saksi Aleksander Tarigan yang
merupakan pemilik sepedamo-
tor Honda Beat, Binsar Sitepu
Kepala Desa Bandar Baru, Andi
Putra Ginting, dan Iwan Kusuma
Sembiring, seorang pria kedapa-
tan mencuri Honda Beat milik
Aleksander. Dan saat ditemukan

yang mendengar teriakan kor-
ban berdatangan ikut mengejar
pelaku.

Diduga panik melihat keru-
munan warga yang mengejar-
nya, pelaku meninggalkan sepe-
damotor korban dan lari menu-
ju Sungai Petani. Warga terus
melakukan pencarian. Sekira
satu jam kemudian, warga me-
nemukan pelaku di tengah ke-
gelapan malam sekitar 1 Km dari
lokasi pencurian. Puluhan warga
langsung memukuli pelaku
hingga tewas di lokasi dalam
kondisi berlumuran darah.

Kepala Desa Bandar Baru
Binsar Sitepu yang mengetahui
kejadian itu, langsung melapor-
kan ke Polsek Pancurbatu. Tidak

itu tewas akibat dikeroyok mas-
sa, karena ketahuan mencuri
sepedamotor Honda Beat BK
1240 AFP warna hitam milik
Aleksander Tarigan.

Awalnya, Kamis sekira pukul
21:00, pelaku mencuri sepeda-
motor yang parkir di teras ru-
mah Aleksander di kawasan
Dusun III Desa Bandar Baru.
Ternyata, aksi pelaku dipergoki
korban yang spontan berteriak
maling sembari melakukan
pengejaran.

Mendengar teriakan kor-
ban, pelaku langsung melarikan
diri membawa sepedamotor
korban ke arah bawah. Warga

MEDAN (Waspada):
Pencuri sepedamotor te-

was diamuk puluhan mas-
sa di kawasan Desa Tiang

Layar, Kec. Pancurbatu,
Kamis (2/2) malam. Jena-

zah pelaku yang belum
diketahui identitasnya itu

ditemukan di Jl. Jamin
Ginting Tekongan Amoi
Dusun III, Desa Bandar

Baru, Kec. Sibolangit,
Deliserdang, Jumat (3/2)

sekira pukul 02:00.

Informasi yang dihimpun
di Polsek Pancurbatu, pelaku
yang ditaksir berusia 30 tahun

Waspada/Gito AP

TERSANGKA kurir 1 Kg sabu diapit Kapolsek Patumbak Kompol Afdhal dan Kanit
Reskrim memperlihatkan barang bukti  narkoba.

aktifitas mereka,” ujarnya.
Menurut dia, petugas

membuntuti tersangka hingga
SPBU Jl. Sisingamangaraja,
Amplas kemudian melakukan
penangkapan. “Rencananya
sabu akan dibawa ke Jawa
Timur transit di Palembang
menggunakan jalur darat. Di
Palembang sudah ada yang
menunggu dan ganti orang lagi
untuk membawanya ke Jatim,”
tutur Afdha.

Kepada petugas, tersangka
S mengaku sudah berhasil
mengirimkan sabu hingga tiga
kali. “Ini pengiriman keempat,
sekali membawa ke Palembang
tersangka diupah Rp20 juta, tapi
upah itu belum diterima,”
katanya.

Dalam gelar paparan itu, S
mengaku tergiur sebagai kurir
sabu karena mudah mendapat-
kan uang. Namun dia mengaku
menyesal setelah berurusan
dengan pihak berwajib. “Terjepit
ekonomi,  makanya saya
mau,” ujarnya.(m27/C)

naidi didampingi Kanit Reskrim
AKP Fery Kusnadi, Kamis (2/2).

Menurut Afdhal, pengaku-
an Z baru kali pertama sebagai
kurir narkoba. “Pengakuanya
butuh uang, namun belum
mendapat ongkos pergi, masih
menggunakan uang pribadi,”
sebutnya.

Sementara 24 Januari, Unit
Reskrim Polsek Patumbak kem-
bali menangkap kurir sabu ber-
inisial S di SPBU Jl. Sisinga-
mangaraja, Kec. Medan Amplas.
Dari pria berusia 26 tahun itu,
petugas menyita barang bukti
sabu 1 Kg.

Afdhal menyebutkan, pe-
nangkapan S bermula dari
informasi masyarakat menye-
butkan seorang pria asal Desa
Beunot, Aceh Utara, memikul
sabu untuk dibawa ke Palem-
bang. “Berdasarkan informasi,
tersangka berada di Hotel
Darussalam Medan, menerima
sabu. Hasil pegecekan benar
tersangka berada di Hotel
Darussalam dan tim memantau

MEDAN (Waspada): Unit
Reskrim Polsek Patumbak
menggagalkan pengiriman
sabu-sabu pada 6 Januari 2017
dan 24 Januari 2017. Namun
hingga kini belum berhasil
mengungkap bandar besarnya.

Pada 6 Januari 2017, kurir
sabu seberat 100 gram berinisial
Z, 21, warga Desa Aluenibong,
Kec. Aceh Timur, Kota Peureu-
lak, ditangkap di ruang tunggu
loket bus PT Rapi pukul 10:30.

Tersangka Z berangkat dari
Peureulak menuju Medan de-
ngan menumpangi Bus Sem-
pati Star pada dinihari. Kemu-
dian pukul 06:30 tiba di loket
Bus Simpati Star. Dua jam ber-
selang, dia dihampiri pria ber-
inisial J yang masih dalam
pengejaran polisi.

Saat itu Z disuruh menyan-
dang tas ransel berisi sabu 100
gram untuk dibawa ke Pekan-
baru. “Sebelum tersangka pergi
ke Pekanbaru, petugas meng-
amankannya,” kata Kapolsek
Patumbak Kompol Afdhal Ju-

Persoalan Ekonomi
Alasan Jadi Kurir Sabu

Terorisme Dan Radikalisme
Masih Rawan Di Sumut

selamat atas program-progam
yang dibuat Polri, sehingga me-
naikan kepercayaan masyarakat
kepada Polri. “Presiden juga me-
minta kepada Polri mewaspadai
upaya-upaya suatu kelompok
yang menghancurkan negara,
dan peran intel sangat dibutuh-
kan,” sebutnya.

Sementara Kapolri me-
nyampaikan pesan direktif ada
tiga, yaitu meningkatkan pela-
yanan publik yang dapat diak-
ses, perubahan kultur, dan me-
ningkatkan kerjasama dengan
media mainstrem.

Setelah memaparkan hasil
rapim, Kapolda Sumut mene-
kankan agenda Polda Sumut di
tahun 2017, adanya Pilkada di
Kota Tebing Tinggi dan Tapanuli
Tengah yang dilaksanakan 15
Februari 2017.(m27/B)

gangguan keamanan dan keter-
tiban (kamtibmas) tersebut,
sebut Nainggolan, disampaikan
Kapolda Sumut Irjen Pol. Rycko
Amelza Dahniel kepada seluruh
jajaran melalui Video Confe-
rence (Vidcon) tentang hasil
rapat pimpinan Polri di Jakarta
pada 25 hingga 27 Januari lalu.
Vidcon dihadiri seluruh pejabat
utama Polda Sumut, Kapolres-
tabes, dan para Kapolres sejajaran.

Pada kesempatan itu, Ka-
polda Sumut menyampaikan
kepada seluruh jajaran untuk
membuat CCTV di restoran-
restoran, mall, kantor-kantor
pemerintah yang dapat lang-
sung koneks ke kantor polisi.
“Buat kerjasama dengan pemda
setempat,” katanya.

Kapolda menyampaikan,
Presiden juga mengucapkan

MEDAN (Waspada): Keru-
kunan antarumat beragama di
Sumut, masih dianggap rawan.
Karenanya seluruh jajaran
kepolisian diingatkan melakukan
antisipasi dini sebagai wujud
dukungan terhadap kebijakan
pemerintah.

“Kapolda juga meminta
kepada para Kapolrestabes dan
Kapolres mengantisipasi teroris-
me, radikalisme dan intoleransi
yang masih rawan di wilayah
hukum Polda Sumut dan men-
dukung kebijaksanaan pemerin-
tah tentang Sapu Bersih Pungu-
tan Liar (Saber Pungli),” ujar
Kabid Humas Polda Sumut
Kombes Pol. Rina Sari Ginting
melalui Kasubbid Penmas AKBP
MP Nainggolan kepada war-
tawan, Rabu (1/2) sore.

Indikasi kerawanan berbagai

mu. Saya bukan nuduh, kalau
misalnya kamu bukan pelaku-
nya, ayo ke rumah saya,” kata
korban menirukan ucapan pe-
laku.

Tanpa merasa curiga,
korban menuruti pirmintaan
korban untuk ikut ke arah Jl. KL
Yos Sudarso. Namun sampai di
Jl. RPH Mabar tepatnya di
lintasan rel kereta api, korban
disuruh berhenti. Kemudian
korban  diancam bunuh dan sepe-
damotornya dirampas.(h03/C)

ni orangtuanya saat melapor
di Polsek Medan Labuhan,
Kamis (2/2) mengatakan, awal-
nya dirinya disuruh orangtuanya
membeli plastik untuk mem-
bungkus makanan, dengan
mengendarai sepedamotor.

Namun saat sedang melin-
tas di Jl. Manggan Pasar 2 tepat-
nya depan lapangan bola, kor-
ban dihentikan pelaku sambil
berpura-pura bertanya. “Dek,
boleh aku nanya adikku dise-
rempet orang yang mirip sama-

BELAWAN (Waspada) : Aksi
perampokan sepedamotor
kembali mengganas di wilayah
hukum Polsek Medan Labuhan.
Kali ini yang menjadi korban
seorang pelajar kelas 3 SMP Deni
Winanda, warga Lorong Wisnu,
Kel. Mabar, Kec. Medan Deli.

Akibatnya, korban kehi-
langan sepedamotor Honda
Supra X 125 BK 3991 AEN, yang
dibawa kabur tiga pelaku pe-
rampokan.

Deni Winanda yang ditema-

Sepedamotor Pelajar SMP Dirampok
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TAF Meluncurkan Logo Baru Perusahaan
“Bertransformasi Untuk Memberi Lebih Banyak Solusi”

JAKARTA (Waspada) : PT
Toyota Astra Financial Servi-
ces (TAF), perusahaan pem-
biayaan resmi mobil Toyota,
berdiri sejak tahun 2005
telah mencetak pertum-
buhan yang signifikan
hingga tahun 2016.

TAF mewujudkan
komitmen dan kepedulian
terhadap masyarakat Indo-
nesia, khususnya pelanggan
setia TAF dengan memper-
kenalkan identitas dan
semangat baru TAF di awal
tahun ini.

Vice President Director
TAF, Naoki Tokuhisa, menga-
takan “Perkembangan TAF

saat ini, melalui 32 kantor
cabang yang tersebar luas di
seluruh Indonesia, berhasil
mencetak pertumbuhan
asset sebesar Rp22.2 Triliun
di tahun 2016 dan mengala-
mi pertumbuhan sekitar
24.7% dibanding tahun
sebelumnya.

Melihat proyeksi 2017
nanti dan tentunya menjadi
alasan utama untuk mem-
berikan pengalaman baru
kepada pelanggan.

“Di tahun 2017 ini meru-
pakan awal baru untuk iden-
titas TAF, setelah 11 tahun
menggunakan brand atau
identitas yang kita kenal

selama ini. Pelanggan akan
mendapatkan pengalaman
yang menyenangkan dan
lebih baik bersama TAF,”
jelas Wisnu Kusumawardha-
na, selaku Deputy Marketing
Director TAF, di tengah acara
“Media Gathering TAF New
Branding” di Cassis Kitchen,
Jakarta, 1 Februari 2017.

Wisnu menambahkan
bahwa identitas/logo baru
TAF memiliki beberapa
makna, yaitu;

1. Panah Progresif, sim-
bol darivisi progresif untuk
mengangkat kualitas hidup
masyarakat Indonesia lewat
solusi finansial.

2. Pilar dan Fondasi yang
Kuat, simbol dari stabilitas
bisnis yang kokoh, solid dan
terus berkelanjutan.

3. Simbol Integrasi dari 2
brand (Toyota Financial
Services & Astra Interna-
tional), menghadirkan stabi-
litas, semangat progresif dan
dinamis untuk pelanggan.

Dalam persaingan yang
semakin ketat, TAF ingin
mempertegas identitas bah-
wa TAF berbeda dengan
kompetitor lainnya, dari segi
layanan, produk maupun
program.

Melalui identitas baru-
nya, TAF berharap para

pelanggan lebih mudah
mengenali TAF sebagai
captive financing dan mera-
sakan pelayanan menyelu-
ruh untuk brand Toyota
dengan Toyota Financial
Services (Toyota Finance),
Lexus dengan Lexus
Financial Services (Lexus
Finance) dan Daihatsu
dengan Daihatsu Financial
Services (Daihatsu Finance).

“Daihatsu Finance, yang
di mulai sejak Maret 2016
lalu, mendapat sambutan
baik dari konsumen
Indonesia, terbukti Daihatsu
Finance telah menutup
angka penjualan sebesar

6.100 unit di akhir tahun
2016 lalu.” Ujar Wisnu
Kusumawardhana.

Melaluisemangat”The
Caring Friends” TAF menga-
jak masyarakat dan pelangg-
an setianya untuk dapat me-
rasakan pelayanan pembia-
yaan layaknya teman baik
yang selalu ada menemani
perjalanan hidup
pelanggan.

“Selain itu TAF juga me-
nyediakan berbagai pena-
waran pelayanan pembia-
yaan non-otomotif kepada
TAFriends (sapaan hangat
kepada teman baik TAF)
seperti Produk Pembiayaan
Multiguna untuk existing

customer (Pembiayaan Edu-
kasi, Wisata, dan Rumah/
Tempat Tinggal) serta Pem-
biayaan Syariah.” tegas
Naoki Tokuhisa

Melihat peluang per-
kembangan teknologi saat
ini, TAF memberikan sebuah
bentuk kemudahan baru
dengan segera meluncurkan
Toyota Finance mobile apps
dengan nama Toyota Flex
“Toyota Finance Lifetime
Experience”.

Aplikasi ini menjanjikan
2 keunggulan utama kepada
TAFriends yaitu Pengajuan
kredit untuk Toyota idaman
dengan 3 langkah mudah,
“Hitung, Uji, Ajukan” dan

Layanan Tanpa Batas untuk
existing  customer.

TAF dengan identitas
dan pelayanan baru akan
senantiasa menemani
TAFriends di seluruh Indo-
nesia, untuk memberikan
pelayanan pembiayaan de-
ngan mengutam akan arti
sebuah pertemanan dan
bersama TAF selalu mem-
buat hidup jadi lebih baik.

Informasi pelayanan TAF,
Toyota Finance, Lexus
Finance dan Daihatsu
Finance dapat mengunjungi
website resmi www.taf.co.id
atau menghubungi
“Hello,TAFriends!” di nomor
1500550.. (rel)
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Pengawasan Dan Pemanfaatan
Benih Padi Bersertifikat

Gustami Harahap
Agro Bisnis

merumuskan undang-undang  terutama yang
menyangkut tentang undang-undang distribusi
benih padi bersertifikat ini

Undang-undang itu esensinya adalah
apabila petani kecil membeli benih bersertifikat,
maka sudah saatnya bunyi sertifikat dikeluarkan
adalah legal.  Kemudian menanggulangi
kerugian petani kecil dari mulai awal membeli
benih sampai ke pada panen, jika benar
ditemukan bahwa benih tersebut dalam bentuk
benih aplosan.

Kesemua sanksi, hak dan kewajiban harus
dimuat dalam undang-undang sebagaimana
yang kelak akan dirumuskan dan dibuatkan oleh
anggota legeslatif.  Cara ini adalah salah satu
bentuk pengawasan yang konkrit terhadap
pemanfaatan benih padi bersertifikat.
Konsekuensinya petani kecil akan terlindungi,
produktivitas dapat ditingkatkan, penerimaan
petani tinggi, kelak harapan keuntungan petani
dapat ditingkatkan.

Penulis : Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Medan Area (UMA), Medan & Wakil Ketua
Bidang Maritim dan Pertanian  di DPW NasDem
Provinsi Sumatera Utara, Koordinator Daerah
Pemilihan (Korpil) Kabupaten Batu Bara, Asahan
dan Tanjung Balai.

Permasalahan yang masih banyak
dialami petani kecil adalah mereka

masih banyak menerima benih
padi aplosan.   Benih aplosan

adalah benih padi yang dicampur
antara benih yang bermutu tinggi

dengan benih yang bermutu
rendah.

BENIH padi adalah biji yang dipersiapkan
untuk tanaman yang telah melalui proses
seleksi yang diharapkan dapat mencapai proses
tumbuh besar.

Benih yang bermutu akan melahirkan
turunan benih unggul.  Benih unggul, benih
yang berasal dari jenis unggul yang berkualitas
baik yang ditinjau dan dievaluasi dari beberapa
aspek:1. Kemurnian benih, 2. Kebersihan benih,
3. Daya tumbuh, 4. Kesehatan benih

Tanda-tanda benih yang bermutu:1.  Daya
kecambah benih yang tinggi 2. Kekuatan
tumbuh benih, 3. Penampilan benih secara
prima, 4. Bentuknya bernas, 5. Jika dalam
wadah (lot), Ukurannya homogen, 6. Bebas
dari kontaminasi dan 7. Bebas dari gulma.

Permasalahan yang masih banyak dialami
petani kecil adalah mereka masih banyak
menerima benih padi aplosan.   Benih aplosan
adalah benih padi yang dicampur antara benih
yang bermutu tinggi dengan benih yang
bermutu rendah.

Dampak yang terjadi di lingkungan petani
kecil adalah: Produktivitas padi yang rendah.
Mudah terserang hama dan penyakit dan.
Merugikan  petani kecil.

Pengawasan pemerintah melalui dinas
pertanian sangat diharapkan terutama dalam
distribusi  dan peraturan-peraturan yang telah
ditentukan dan diterapkannya.   Bagi pedagang
dan petani benih padi yang melakukan
tindakan pengaplosan benih akan dikenakan
sanksi-sanksi pidana.

Salah satu bentuk pengawasan adalah
regulasi atau undang-undang yang harus
dibuat oleh pemerintah dari mulai benih
diperoleh petani kecil hingga pemanfaatan
benih itu mengalami fase panen.

Sudah saatnya para anggota legeslatif
menjadikan masalah itu menjadi wacana untuk

2016, BPJSTK Sumbagut
Bayarkan Klaim Rp985 M

MEDAN (Waspada):  Di tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan
(BPJSTK) Sumbagut telah membayarkan klaim kepada peserta
hingga Rp985 miliar. Klaim itu merupakan konsolidasi dari 11
Kantor Cabang di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan  Provinsi
Aceh.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut, Edy Sahrial
menyebutkan, pengajuan klaim tertinggi  pada Jaminan Hari Tua
Rp873.219.157.280 untuk 118.610 tenaga kerja/peserta , disusul
klaim Jaminan Kecelakaan Kerja  Rp57.652.426.043 untuk 7.997
kasus.

Sedangkan Jaminan Kematian, klaim yang dibayarkan kepada
ahli waris peserta 1.966 kasus  Rp53.440.200.000, sementara klaim
terendah pada program Jaminan Pensiun Rp959.104.829 untuk
1.241 peserta.

“Realisasi jaminan/klaim dibayarkan 2016 ini sedikit lebih
besar dibandingkan realisasi jaminan/klaim 2015 pada periode
yang sama dengan total pembayaran jaminan/klaim Rp957 miliar
untuk 133.920 kasus,” ujarnya, Jumat (3/2).

Dia menyebutkan, pembayaran klaim JHT didominasi tenaga
kerja non aktif dikarenakan mengundurkan diri dengan persentase
78,58%.

Sementara itu, untuk  2016 di Wilayah Sumbagut, BPJS
Ketenagakerjaan sudah melakukan kerjasama dengan fasilitas
kesehatan sebagai operator Trauma Center khusus menangani
kecelakaan kerja  373 (136 klinik, 121 puskesmas, 116 rumah sakit).

Dalam upaya memberikan manfaat lebih baik kepada peserta,
lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng perusahaan-
perusahaan untuk mendukung program return to work bagi tenaga
kerja  yang mengalami kecelakaan kerja sampai 31 Desember
2016 tercatat 1.213 perusahaan. (m41/B)

Januari, Inflasi
Lhokseumawe 0,26 Persen

LHOKSEUMAWE (Waspada): Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Lhokseumawe merilis laporan, pada Januari 2017 inflasi di kota
itu mencapai 0,26 persen. Sementara secara nasional mengalami
inflasi sebesar 0,97 persen.

Kepala BPS Kota Lhokseumawe Mughlisuddin, Jumat (3/1)
mengatakan, Inflasi ‘year on year’ (Januari 2017 terhadap Januari
2016) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 5,57 persen, Kota Banda
Aceh 2,79 persen, Meulaboh 4,67 persen, dan Nasional 3,49 persen.

“Untuk perbandingan, inflasi di Kota Banda Aceh sebesar 0,28
persen, sementara untuk Meulaboh mengalami inflasi sebesar
0,28 persen dan untuk inflasi secara nasional sebesar 0,97 persen,”
ujar Mughlisuddin.

Mughlisuddin menambahkan, Komoditas utama yang
memberikan sumbangan terbesar terjadinya Inflasi selama Januari
2017, yaitu daging ayam ras, tomat sayur, tarif listrik, bandeng/
bolu, udang basah, dan beberapa komoditas lainnya.

Sedangkan beberapa komoditas yang menahan laju inflasi
adalah: cabai merah, cabai rawit, kacang panjang, bawang merah,
cabe hijau, dan beberapa komoditas lainnya, sehingga menyebab-
kan angka inflasi tidak tinggi.

“Komponen inti pada Januari 2017 dan tingkat inflasi kom-
ponen inti tahun kalender (Januari) 2017 mengalami inflasi masing-
masing sebesar 0,16 persen; serta tingkat inflasi komponen inti
tahun ke tahun (Januari 2017 terhadap Januari 2016) sebesar 2,68
persen,” tutur Mughlisuddin. (cak/A)

Zebra Technologies Validasi
Intelligent Enterprise

JAKARTA (Waspada)  : Zebra Technologies
Corporation (Zebra), memvalidasi “Intelligent
Enterprise” sebagai tren penentu di dekade ini
bagi industri-industri di seluruh dunia.

CEO, Zebra Technologies Anders Gustafsson
menjelaskan “Konsep ‘Intelligent Enterprise’
adalah jadikan perusahaan sama cerdas dan
terkoneksi sebagaimana dunia di sekeliling kita.

Zebra, bekerja sama dengan Technology and
Entrepreneurship Center at Harvard (TECH)
menghadirkan 40 eksekutif-eksekutif terkemuka,
pakar industri, serta para pembuat kebijakan
dalam acara Innovation Symposium 2016: The
Intelligent Enterprise.

Para eksekutif dari berbagai perusahaan, se-
perti Google, GE Healthcare dan IBM menjelas-
kan tentang “Intelligent Enterprise” dan mem-
bahas praktik-praktik terbaik dan peluang-
peluang bagi perusahaan dari berbagai skala
dan jenis industri sehubungan dengan Internet
of Things (IoT).

 EAI Consulting Practice Zebra menghadir-
kan metodologi, tool dan keahlian vertikal yang
telah terbukti guna membantu menentukan
kondisi masa depan yang tepat demi tercapainya
efisiensi operasional dan mempercepat hasil
bisnis yang diinginkan.

Google sedang menjajaki teknologi cloud

dan mesin pembelajaran, termasuk membuat
Google Apps, seperti Gmail, Docs, dan Hangouts
menjadi lebih pintar.

Google Search akan dilengkapi dengan penge-
nalan suara, Gmail akan dilengkapi dengan fitur
membalas email yang pintar, Google Photos akan
dilengkapi dengan fungsi pencarian yang lebih
canggih, serta banyak lagi.

Solusi-solusi Dose Management GE Health-
care dirancang untuk secara otomatis mengum-
pulkan dan menganalisis paparan radiasi pasien
di seluruh lingkungan pencitraan yang multi-
fasilitas, multimodalitas dan multivendor.

Solusi ini memungkinkan para profesional
di bidang layanan kesehatan untuk memantau
paparan radiasi pasien, mengevaluasi praktik
mereka dan melakukan perbaikan sehingga dosis
yang tepat digunakan untuk memberikan hasil
terbaik bagi pasien.

“GE telah memanfaatkan data dan mesin
pembelajaran sebagai mitra yang tidak hanya
menyediakan peralatan medis, namun juga
solusi-solusi yang meningkatkan hasil akhir.

 Kami meyakini IoT memiliki peluang tak
terbatas dalam dunia layanan kesehatan, mulai
dari perawatan pasien prediktif hingga cara
pembuatan obat-obatan, dan ini baru permu-
laannya saja,” kata CTO.(m44)

Antara

Seorang pedagang ikan menunggu pembeli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat
(3/2). Pedagang setempat mengatakan harga semua jenis ikan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari biasanya
akibat sepinya tangkapan ikan.

HARGA IKAN NAIK

JAKARTA  (Waspada):  Jalan tol yang menghu-
bungkan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi di
Sumatera Utara diperkirakan bisa dibuka
sebelum Lebaran 2017 atau sebelum akhir Juni.

Jalur tol yang rencananya terus disambung
ke Siantar dan Parapat itu akan mempercepat
akses menuju Danau Toba, salah satu dari 10
destinasi pariwisata prioritas, kata Kepala Balai
Besar Jalan Nasional II Medan Paul Ames Halo-
moan seusai rapat di Kemenko Kemaritiman
Jakarta, Jumat (3/2)

“Jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
kita sudah mulai buka sebelum Lebaran. Nanti
baru dilanjutkan dari Tebing Tinggi ke Siantar
lalu ke Parapat,” katanya.

Paul menuturkan, secara keseluruhan, jalan
tol dari Medan hingga Parapat sepanjang 90
kilometer akan dibuka secara keseluruhan pada
Desember 2017.

Menurut dia, keberadaan jalan tol akan
signifikan memperlancar arus lalu lintas lantaran
waktu tempuh jalur Medan-Tebing Tinggi paling
cepat adalah tiga jam.

“Kalau lagi musim liburan di atas lima jam.
Bahkan kemarin Natal dan Tahun Baru di Parapat

Generasi Milenia Jangan
Harap Punya Rumah Di Kota

JAKARTA (Waspada):

Menko Perekonomian

Darmin Nasution

mengatakan, generasi muda

lahir di 1981-1994 (generasi

milenia) jangan berharap

mempunyai rumah di

perkotaan. Karena

berdasarkan perhitungan

komposisi gaji karyawan/

pegawai kenaikannya per

tahun hanya 10%,

sementara harga tanah di

perkotaan setiap tahun naik

20%.

“Itu sangat ketinggalan, dan
tidak berkeadilan. Tidak mung-
kin bisa 10 tahun lagi beli rumah
di perkotaan. Ini sesuatu yang
harus dilakukan terutama di
jalur-jalur transit oriented deve-
lopment,” kata Darmin, saat
bincang-bincang bersama para
Ekonom, di kantornya, Jakarta,
Kamis (2/2) malam.

Untuk itu, lanjutnya, peme-
rintah saat ini tengah menggen-
jot kebijakan ekonomi berkea-
dilan. Berbagai upaya pengka-
jian dan penerbitan kebijakan
baru sudah disusun, salah satu-
nya yakni mengatasi perma-
salahan lahan melalui reformasi
agraria.

Darmin mengakui, pening-
katan harga tanah tidak terlepas
dari  banyaknya aksi spekulan

(calo tanah) di wilayah itu. Ting-
ginya harga tanah ini juga dise-
babkan karena pola pikir yang
selama ini berkembang di ma-
syarakat untuk memilih tanah
sebagai alat investasi.

Menurutnya, masyarakat
banyak yang sengaja membeli
tanah namun tak digunakan
untuk kegiatan yang produktif.
Tanah itu dibiarkan mengang-
gur dengan maksud ketika dijual
lagi 5-10 tahun mendatang
harganya akan meningkat. Ini
pula yang menyebabkan ada-
nya backlog perumahan.

Pajak Progresif
Untuk itu, pemerintah ber-

niat mengenakan pajak progre-
sif agar mengurangi spekulasi
yang ada, sehingga kemam-
puan untuk memiliki rumah di
masa mendatang tak mem-
beratkan masyarakat terutama
generasi milenia.

“Lagi pula, jika terlalu lama
tidak digunakan, bisa disebut
sebagai tanah terlantar. Negara
bisa mengambil alih tanah ter-
lantar itu untuk dimanfaatkan

bagi kepentingan masyarakat,”
ujar mantan Dirjen Pajak ini.

Hal tersebut tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar yang diturun-
kan dalam pasal 1 angka 6 Pera-
turan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor 4 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penertib-
an Tanah Terlantar.

Untuk itu, sambung Dar-
min, pemerintah berencana
mengenakan pajak progresif
dengan harapan agar masyara-
kat tidak terlalu banyak memiliki
aset berupa tanah. Mengingat
kebutuhan tanah atau lahan un-
tuk pembangunan rumah rak-
yat yang jadi program Pemerin-
tah Jokowi pun sangat tinggi.

Pertama, pajak progresif
dikenakan berdasarkan perhitu-
ngan luas kepemilikan tanah.
Semakin luas tanah yang dimi-
liki maka pajaknya juga semakin
besar.

Selain itu, usulan kebijakan
kedua yakni capital gain tax atau
pajak yang dikenakan pada laba

atau keuntungan ketika masya-
rakat menjual kembali tanah-
nya. Artinya, si pemilik tanah
akan dikenakan Pajak Pengha-
silan (PPh) atas transaksinya.

Sebagai contoh, ketika se-
seorang membeli tanah dengan
harga awal Rp10.000 per meter
kemudian dalam waktu 10 ta-
hun menjual kembali tanahnya
dengan harga Rp100.000 per
meter, maka ada keuntungan
Rp90.000 per meter. Keuntu-
ngan itu nantinya dikenakan
pajak.

Ketiga, yakni untilized asset
tax atau pajak yang dikenakan
pada masyarakat yang memiliki
tanah secara luas, tanpa me-
miliki perencanaan yang jelas
atau sengaja dianggurkan, maka
akan dikenakan pajak landbank.

Sejatinya, ketiga usulan
pajak ini satu sama lain saling
berkaitan, karena seringkali ma-
syarakat memilih membiarkan
tanahnya tanpa digunakan
untuk kegiatan produktif. Di
masa mendatang, mereka akan
menjual aset itu dengan harga
yang lebih tinggi. (J03/I)

OJK Awasi Dan Dampingi BPR
MEDAN (Waspada): Oto-

ritas Jasa Keuangan (OJK) Regio-
nal 5 Sumatera bagian Utara
bekerjasama dengan Perhim-
punan Bank Perkreditan Rakyat
Indonesia (Perbarindo) Sumut
berkomitmen  melakukan pe-
ngawasan dan pendampingan
berkala terhadap Bank Perkre-
ditan Rakyat (BPR) di Sumut.

Direktur Pengawasan Lem-
baga Jasa Keuangan OJK Sum-
bagut Mulyanto menuturkan,
kinerja BPR sepanjang tahun
lalu cukup baik, terutama dari
sisi aset dan penghimpunan
dana pihak ketiga (DPK).

“Kami harap Perbarindo
Sumut bisa menjaga pertum-
buhan pada tahun ini. Masing-
masing BPR perlu memper-
banyak pelaksanaan in house
training sehingga kualitas dan

kapasitas pegawai BPR bisa
terus meningkat. Bisa juga
melalui remunerasi,” ujar
Mulyanto, Jumat (3/2).

Mulyanto menyebutkan,
2016, pertumbuhan aset BPR
secara year on year 15,28%
mencapai Rp1,34 triliun dari
2015 Rp1,16 triliun. 2015 per-
tumbuhan YoY 11,57%. Untuk
penghimpunan DPK tumbuh
16,74% YoY menjadi Rp1,03
triliun dari Rp889,41 miliar.
2015, pertumbuhan YoY 16,54%.

“Untuk kredit, pertumbuh-
an tahun lalu 8,68% menjadi
Rp926,15 miliar dari Rp852,15
miliar. Padahal  2015 pertum-
buhannya 9,4% dari Rp778,94
miliar menjadi Rp852,15 miliar,”
sebutnya.

Sementara itu, Ketua Perba-
rindo Sumut Syafruddin Siregar

mengatakan, pada tahun ini
pihaknya fokus untuk pening-
katan kualitas SDM BPR mulai
pengurus, pemegang saham,
hingga staf.

“Untuk memperkuart kerja-
sama dan koordinasi, kami
bersama OJK akan melakukan
pertemuan rutin setiap 6 bulan.
Kami juga akan aktif mendo-
rong calon investor dan Pemda
yang ingin memiliki atau
mengakuisisi BPR, sehingga
kami juga bisa kuat dalam
permodalan.

Ke depan, kami juga merea-
lisasikan program APEX yang
bekerja sama dengan Bank
Sumut,” ujarnya.

Sebelumnya, Perbarindo
Sumut menargetkan pada 2020,
aset mampu mencapai total
Rp3 triliun. (m41/C)

KPPU Medan Awasi Perdagangan
Daging Sapi Impor

MEDAN (Waspada): Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) Medan akan fokus
dalam mengawasi perdagangan
daging sapi  impor guna
menjaga tata niaga pangan di
Sumut tetap kondusif.

Kepala Kantor Perwakilan
Daerah (KPD) KPPU Medan,
Abdul Hakim Pasaribu meng-
ungkapkan, perdagangan da-
ging sapi impor diawasi lantaran
jalur distribusi perdagangan
daging sapi ini  dikuasai
beberapa pelaku usaha besar.
Dengan begitu, memungkinkan
pelaku usaha dengan mudah
bisa melakukan kartel pangan.

“Memang sampai saat ini
hanya dugaan saja (ada kartel
pangan). Namun, kita tetap
akan mengawasi ketat sektor
perdangangan ini,” ujarnya di
Medan, Kamis (2/2).

Abdul Hakim mengatakan,
sebelumnya pada 2016, KPPU
telah melakukan kajian di sektor
peternakan sapi, karena harga
daging sapi di masyarakat tidak
turun-turun. Namun, lanjut dia,
ditemukan memang pasokan
lokal belum bisa memenuhi ke-
butuhan masyarakat di Sumut.

Karena itu, lanjutnya,
pemerintah telah memberikan
alokasi quota impor sapi hidup
dari Asutralia.  Selain daging
sapi,  kata Abdul Hakim,
komoditas pangan lainnya
seperti bawang putih dan cabai
akan diawasi ketat juga.

Sementara itu, pengamat
ekonomi dari Universitas Islam
Negeri (UIN) Sumut, Gunawan
Benjamin menuturkan, me-
mang skala prioritas yang paling
penting  harus dilakukan KPPU
adalah memperbaiki tata niaga

pangan. Karena saat ini, tidak
bisa dipungkiri sejumlah harga
pangan  di masyarakat kerap
dikendalikan sejumlah spe-
kulan, termasuk harga cabai,
bawang putih, serta daging sapi.

“Spekulan-spekulan ini
perlu diberantas habis dan dia-
wali oleh KPPU. Sehingga pasar
yang terbentuk benar-benar
terbuka, dan tidak ada sema-
cam eksklusifitas yang mem-
buat hanya segelintir pemain
saja namun mengendalikan
mayoritas harga berlaku di
masyarakat,” tuturnya.

KPPU, lanjutnya, juga harus
menjaga kredibilitas dan inde-
pendensi dalam pengawasan.
Ini bisa dilakukan dengan
memaparkan setiap temuan
dan semua keputusan yang
dikeluarkan oleh KPPU harus
transparan. (m41/C)

JAKARTA  (Waspada) : Menteri Sosial Kho-
fifah Indar Parawansa menjamin kualitas beras
sejahtera (rastra) yang ada di gudang-gudang
Bulog saat ini sudah meningkat.

“Kalau sampai ada yang menerima rastra
berkualitas jelek, langsung saja tukar ke gudang
bulog dalam tempo waktu 1x24 jam,” ungkap
Khofifah saat kunjungan kerja ke Kota Kotamo-
bagu, Sulawesi Utara, Kamis (2/2).

Dikutip dalam siaran pers, Jumat, Mensos
menyebutkan garansi ini disampaikan atas
jaminan direktur utama Perum Bulog.

Khofifah mengungkapkan, indikator beras
berkualitas baik yaitu tidak berbau apek, tidak
berwarna kuning, tidak berkutu, tidak berbatu
atau juga berjamur, dan tidak pecah-pecah.

Jaminan tersebut, lanjut Khofifah, bukan
tanpa alasan mengingat untuk memastikan
kualitas Rastra bagus, ia selalu menyempatkan
diri sidak ke Bulog. Peningkatan kualitas beras
tersebut juga yang mendorong perubahan
terminologi dari beras miskin menjadi beras
sejahtera.

“Tidak cuma pandangan mata, tapi saya juga
langsung mencicipinya bersama-sama warga
penerima manfaat,” imbuhnya.

Khofifah mengatakan keluarga penerima

Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
Dibuka Sebelum Lebaran 2017

bisa 11 jam ke Siantar. Padahal biasanya hanya
dua jam,” urainya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry
Trisaputra Zuna menuturkan selain mengakse-
lerasi jalur menuju Danau Toba, pemerintah juga
akan menghubungkan Medan dengan kawasan
industri Kuala Tanjung.

“Kita sedang persiapan untuk penandata-
nganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)-
nya. Harapannya Februari ini kami rencanakan
tanggal 20an bisa ditandatangani,” katanya.

Danau Toba menjadi salah satu dari 10
destinasi wisata Indonesia yang menjadi prioritas
untuk dikembangkan saat ini.

Adapun sembilan destinasi wisata lainnya
adalah kawasan Candi Borobudur (Jawa Tengah);
Tanjung Kelayang (Belitung); Kepulauan Seribu
(DKI Jakarta); Tanjung Lesung (Banten); Bromo,
Tengger, Semeru (Jawa Timur); Mandalika (Nusa
Tenggara Barat); Wakatobi (Sulawesi Tenggara);
Pulau Morotai (Maluku Utara); dan Labuan Bajo
(Nusa Tenggara Timur).

Dari 10 destinasi, tiga diantaranya, yakni
Danau Toba, Borobudur dan Mandalika jadi prio-
ritas pada 2017.(ant)

Mensos Jamin Kualitas
Beras Rastra Meningkat

manfaat (KPM) Rastra di Kota Kotamobagu
berjumlah 5.510 keluarga dengan total nilai Rp9,1
miliar. Sementara untuk KPM penerima Program
Keluarga Harapan (PKH) sejumlah 2.208 dengan
nilai Rp4,13 miliar.

Khofifah menerangkan, saat ini pemerintah
tengah mengkonversi subsidi pangan menjadi
bantuan pangan. Dengan bantuan pangan
penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan
uang untuk memperoleh kebutuhan pokok.

Nantinya KPM diberikan kebebasan memilih
beras dengan kualitas tertentu seperti premium,
medium atau super. Selain itu bisa juga dengan
kebutuhan pokok lainnya seperti gula, dan
lainnya.

 “Insya-Alllah akhir tahun ini Kotamobagu
telah terkonversi menjadi bantuan pangan,”
ujarnya.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Hartono Laras
mengatakan, untuk bantuan pangan nontunai
berada dalam koordinasi bank himbara,
sementara subsidi rastra tetap dalam koordinasi
Tim Koordinasi Rastra.

Kedua program ini memiliki perbedaan. Pada
Program Subsidi Rastra, penerima manfaat harus
membayar uang tebus Rp1.600 per kilogram dan
setiap bulan mendapatkan 15 kg beras. (ant)
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Berangkat Tiba

Garuda Indonesia
Banda Aceh (BTJ) 17:50 Medan (KNO) 18:55
Banda Aceh (BTJ) 07:00 Jakarta (CGK)direct 09:55
Banda Aceh (BTJ) 15:40 Jakarta (CGK)direct 18:35
Banda Aceh (BTJ) 17:50 Medan (KNO) 18:55
Medan (KNO) 20:35 Jakarta (CGK) 23:00
Jakarta  (CGK) 12:00 Banda Aceh (BTJ)direct 14:50
Jakarta  (CGK) 17:45 Banda Aceh (BTJ)direct 20:35
Medan (KNO) 16:10 Banda Aceh (BTJ) 17:10
Lhokseumawe (LSW) 17:00 Medan (KNO) 18.10
Medan(KNO) 15:40 Lhokseumawe (LSW) 16:30
Note: Minggu – Senin - Rabu dan Jumat
Sabang (SBG) 10:40 Medan (KNO) 12.10
Medan (KNO) 08:50 Sabang (SBG) 10:10
Note: Rabu – Jumat dan Minggu

Lion Airways:
Banda Aceh (BTJ) 06:00 Medan (KNO) 07:05
Banda Aceh (BTJ) 16:35 Medan (KNO) 17:40
Banda Aceh (BTJ) 06:00 Jakarta (CGK) 10:15
Banda Aceh (BTJ) 16:35 Jakarta (CGK) 21:35
Jakarta  (CGK) 11:50 Banda Aceh (BTJ) 15:55
Jakarta  (CGK) 17:25 Banda Aceh (BTJ) 21:30
Medan (KNO) 14:50 Banda Aceh (BTJ) 15:55
Medan (KNO) 20:35 Banda Aceh (BTJ) 21:30

Wings/Lion:
Lhokseumawe (LSW) 11:35 Medan (KNO) 12:25
Medan (KNO) 10:20 Lhokseumawe (LSW) 11:10
Note: Selasa – Kamis- Sabtu
Nagan Raya (MEQ) 12:00 Medan (KNO) 12:55
Medan (KNO) 10:45 Nagan Raya (MEQ) 11:35
Note: setiap hari

BLANGPIDIE (Waspada): Terkait banyak-
nya pelanggaran selama proses tahapan Pemi-
lihan Kepala Daerah (Pilkada) bupati dan wakil
bupati Aceh Barat Daya (Abdya), pihak Panitia
Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat
menyatakan jika laporan yang diterima banyak
yang tidak resmi.

Artinya, setiap laporan yang masuk, tidak
disertai alat bukti berupa video, rekaman dan
foto, bahkan dokumen pendukung lainnya.
Demikian juga, pelapor tidak mampu menun-
jukkan saksi terkait pelanggaran yang dilapor-
kan. “Saat kita minta datang ke Kantor Pan-
waslih, yang bersangkutan (pelapor) tidak mau
datang dengan berbagai alasan,” kata anggota
Panwaslih Abdya Divisi Penegakan dan Pe-
nindakan Hukum, Rahma Rusli, di ruang kerja-
nya Kamis (2/2).

Didampingi anggota Panwaslih lainnya
Ilman Saputra dan Wildan, Rahma menjelaskan,
banyak laporan yang diterima terkait pelang-
garan proses pelaksanaan Pilkada. Akan tetapi,
setiap laporan itu masih dinilai lemah. Sehingga
pihaknya tidak dapat menindaklanjuti atau
memroses laporan pelanggaran itu.

Banyak Laporan Tak Resmi
Masuk Panwaslih Abdya

Laporan itu lanjut Rahma, tidak serta merta
diterima. Namun, perlu proses menguatkan
laporan pelanggaran tersebut. Pelapor juga ada
kriteria. “Jika laporan sudah lewat masa 7 hari,
maka kita anggap kadaluarsa. Jadi tidak bisa
diproses,” sebut Rahma.

Rahma juga mengatakan, pelanggaran yang
sudah diproses akan diserahkan kepada instansi
yang membidangi jenis pelanggaran itu sendiri.
Jika arahnya pidana, maka akan diserahkan kepa-
da Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),
untuk mengeksekusi.

“Panwaslih tidak ada wewenang mengekse-
kusi, akan tetapi ada bidangnya masing-masing,
termasuk APN yang berpolitik juga ada tempatnya
untuk diberikan laporan,” sebut Rahma.

Meski banyak laporan yang belum ada kekua-
tan buktinya tambah Rahma, pihaknya saat ini
sedang menindaklanjuti masalah oknum PNS
di Abdya yang terlibat ikut kampanye salah satu
pasangan calon (paslon) termasuk memboyong
kendaraan dinas ke lapangan. “Masalah ini sedang
kita proses, termasuk sejumlah temuan pelang-
garan lainnya,” tambahnya.(cza/B)

BANDA ACEH (Waspada) : Jajaran Kodam
Iskandar Muda (IM) Aceh membangun 146
dari 200 unit Hunian sementara (Huntara)
yang direncanakan untuk korbam gempa di
delapan gampong (desa) di Kec. Trienggadeng,
Kab. Pidie Jaya.

Untuk mengetahui realisasi pembangunan
bantuan Huntara itu, Inspektorat Kodam Iskandar
Muda (Irdam IM) Kolonel Inf. Fajar Budiman, SIP
inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah gampong
di Kec. Trienggadeng, Pidie Jaya, Rabu (1/2).

Dalam sidak itu, Irdam didampingi Kapus-
kopad Dam IM, Kolonel Arm. Abu Hanafiah,
Mayor Kav. Erwandarno dan Mayor Czi. Edi
Purnomo, serta Dandim 0102/Pidie, Letkol
Inf. Usik Samawa Parana.

“Hingga hari ke-16 pelaksanan pembangu-
nan, sebanyak 65 unit telah rampung dan dise-

Kodam IM Bangun 146 Huntara
Korban Gempa

rahkan ke pemilik. Kita terus melanjutkan pem-
bangunan sesuai target, rampung dalam 40 hari
sejak hari pertama proses pengerjaan, 17 Januari
lalu,” kata Irdam.

Fajar Budiman juga menyebutkan, pem-
bangunan 146 dari 200 unit Huntara itu diperun-
tukkan untuk korban gempa di delapan gampong
(desa) dalam wilayah Kec. Trienggadeng, meliputi
Gampong Kuta Pangwa 50 unit, Deah Pangwa
20 unit, Desa Raya 11 unit, Rawasari 12 unit, Tung-
kleut 6 unit, Paya 3 unit, Masjid Peuduek 20 unit,
dan Gampong Tampui 78 unit, sehingga totalnya
menjadi 200 unit.

“Tujuan sidak untuk mengecek kualitas ba-
ngunan yang telah selesai maupun tengah diker-
jakan sebagai kontrol bangunan layak dan sesuai
spesifikasi telah ditentukan,” kata Irdam, Kolonel
Inf. Fajar Budiman.(b09/B)

Irwandi Akan Buka Sekolah Penerbang
SINGKIL (Waspada): Ir-

wandi Yusuf akan membuka se-
kolah penerbang di Provinsi
Aceh, jika mendapat keperca-
yaan rakyat memimpin negeri
Serambi Mekkah.

“Siapa yang ingin bisa mem-
bawa pesawat seperti saya, ma-
ka harus sekolah pilot dulu,” kata
calon gubernur nomor urut 6
itu pada kampanye dialogis di
Aceh Singkil, Kamis (2/2), turut
dimeriahkan artis Aceh Bergek.

Katanya, saat dia menjabat

gubernur Aceh, sekolah pener-
bang sudah dibuka.

“Tapi sekolah itu ditutup
oleh pemerintahan setelah
habis kepemimpinannya,”
sebutnya.

Dalam serangkaian kampa-
nye dialogis, Irwandi yang berpa-
sangan dengan Nova Iriansyah
selalu menampilkan Adi Bergek,
artis Aceh yang menghipnotis
ribuan masyarakat Aceh Singkil
yang memadati lokasi jembatan
tinggi Pulo Sarok, pelabuhan

boat nelayan Singkil.
Lokasi jalan dua jalur kawa-

san pusat kantor pemerintahan
itu pun sempat macat total dan
mendapat pengamanan petu-
gas kepolisian, Brimob dan Di-
nas Perhubungan yang menga-
tur arus kendaraan di sana.

Dalam orasi politiknya, Ir-
wandi menyampaikan sejumlah
program di antaranya melan-
jutkan program lama yang
sempat tertunda di masa ke-
pemimpinannya.(cah/B)

Waspada/Arief Helmy/B

RIBUAN masyarakat Aceh Singkil memadati Desa Pulo Sarok, Singkil dalam kampanye dialogis
Irwandi-Nova yang dihibur artis Aceh Bergek, Kamis (2/2).

KOTA JANTHO (Waspada): Pimpinan
Pesantren Taufiqurrahman Tgk Chik Di Pante
Geulima, Meureudu, Pidie Jaya Tgk H Faisal
Hasan Sufi mengatakan, pemimpin merupakan
cerminan rakyatnya.

“Pemimpin yang baik hanya untuk rakyat
yang baik, dan pemimpin yang buruk hanya
untuk rakyat yang buruk,” ujarnya pada penga-
jian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam
(KWPSI) di Jeulingke, Rabu (1/2) malam.

Tgk Faisal menyebutkan, jika masyarakat
di suatu negeri menginginkan pemimpin terbaik
dan adil sesuai ajaran Islam, maka hal yang
harus dilakukan, rakyatnya harus baik dulu
dan selalu bertakwa kepada Allah.

“Bisa jadi penguasa yang zhalim itu adalah
hukuman yang ditimpakan Allah untuk rakyat
yang zhalim juga, karena terus menerus ber-
kubang bermaksiat,” ujarnya.

Da’i yang berceramah hingga keluar negeri

Pemimpin Cermin Dari Rakyat
itu mengutip surat Al-An’am ayat 129, “Dan
demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang
yang zhalim itu menjadi penguasa untuk
memimpin bagi sebagian yang lain disebabkan
apa yang mereka usahakan”.

Menurutnya, jika ingin menyalahkan jeleknya
kepemimpinan pemimpin, maka rakyatnyalah
yang lebih dulu instropeksi diri.

“Ini hikmah Allah SWT dalam keputusanNya
memilih para raja, pemimpin dan pelindung
umat manusia. “Jika rakyat menolak hak-hak
Allah dan enggan memenuhinya, maka para
pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak
rakyat dan enggan menerapkannya,” sebutnya.

Karena itu, dia mengajak umat Islam di Aceh
dan Indonesia untuk selalu memperbaiki diri
dan Allah akan menganugerahkan pemimpin
yang baik. Seperti halnya kehidupan umat Islam
di zaman Rasulullah SAW yang sangat luar biasa
hebat dan kuat.(b06/B)

Dua Pelaku Curanmor Diciduk
LANGSA (Waspada): Sat Reskrim Polres Langsa meringkus

dua pelaku pencurian sepedamotor (curanmor) dan tiga kunci
palsu terbuat dari tiang piston beserta sepedamotor Honda
Supra X 125 warna hitam hasil curian.

Kapolres Langsa AKBP Iskandar ZA melalui Kasat Reskrim,
AKP Muhammad Taufiq, Jumat (3/2) mengatakan, dua tersangka
yang ditangkap, Her alias Een, 36, warga Gp. Paya Bujok Blang
Pase, Kec. Langsa Kota dan RS, 26, warga Gp. Matang Seulimeng,
Kec. Langsa Barat.

Menurut Kasat Reskrim, penangkapan berawal anggota
Sat Reskrim Polres Langsa mengamankan Her yang diduga
pelaku curanmor berikut tiga kunci buatan yang ujungnya
telah diasah/diruncingkan.

Pengakuan Her, mencuri sepedamotor pada 7 Januari
2017 di Desa Gelanggang Merak, Kec. M. Payed, Aceh Tamiang
wilayah hukum Polres Langsa bersama RS.

Kemudian petugas menangkap RS, Kamis malam di rumah-
nya. Dia berperan memantau situasi pada saat Her mencuri
sepedamotor.

Sedangkan sepedamotor diakui tersangka telah dijual kepada
Dar (DPO) senilai Rp3 juta. Hasil penjualan dibagi masing-masing
Rp1,5 juta. “Kedua tersangka dan barang bukti diamankan di
Polres untuk proses lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim.(m43/C)

BLANGKEJEREN (Waspada): Desk Pilkada
Gayo Lues menggelar rapat koordinasi dengan
agenda persiapan Pilkada Gayo Lues di
Ooprom Setdakab, Kamis (2/2).

Rapat dipimpin Bupati Gayo Lues H Ibnu
Hasim, dihadiri para SKPD, KIP, Inspektorat,
Polres Dishub, Kodim, Panwaslih, Kesbang-
polinmas dan Satpol PP.

Ibnu Hasim menyatakan hanya fokus pada
persiapan Pilkada, seperti keamanan, distribusi
logistik dan lainnya yang menyangkut Pilkada.
Juga ditegaskannya, desk Pilkada dibentuk
mendukung satuan kerja dalam pelaksanaan
Pilkada serentak agar berlangsung aman, adil
dan lancar.

Dengan adanya desk Pilkada dapat dilaku-

Bupati Hanya Fokus Persiapan Pilkada
kan pemantauan, inventarisasi berbagai persoa-
lan pelaksanaan Pilkada termasuk juga deteksi
dini kemungkinan yang bisa mengganggu kelan-
caran. Karena itu, lanjut dia, dalam mendukung
semua tahapan pelaksanaan pilkada, anggota
tim desk Pilkada agar selalu koordinasi secara
berjenjang. Dia juga mengingatkan pentingnya
netralitas PNS dalam pelaksanaan tahapan
Pilkada.

Untuk pola pengamanan, Kapolres Gayo
Lues AKBP Bhakti E Nurmansyah menegaskan
kepada seluruh jajaran menghindari potensi
money politics, golput, pemasangan alat peraga
di tempat terlarang dan pengrusakan alat peraga.
“Jika dilanggar, silahkan melapor ke Gakkumdu
atau ke Polres,” tegasnya.(cjs/B)

PEUDAWA (Waspada): Truk tronton BL
9068 V bermuatan brondolan sawit kering yang
melaju dari arah Banda Aceh tujuan Medan
menghantam gudang sawit dan kios warga
di jalan negara persisnya di Desa Kp. Keude,
Kec. Peudawa, Aceh Timur, Jumat (3/2) sekira
pukul 05:00.

Meski tidak ada korban jiwa, namun keru-
gian mencapai puluhan juta. Amatan Waspada,
bak truk bagian kiri rusak berat, sehingga seluruh
muatan tumpah ke halaman rumah warga. Begitu
juga bagian depan sebelah kiri ringsek berat.
Sementara gudang sawit milik warga dan kios

Waspada/M. Ishak/B

WARGA melihat truk tronton BL 9068 V menabrak gudang sawit di Jalinsum Banda Aceh - Medan persisnya di Desa Kp. Keude, Kec. Peudawa, Aceh Timur,
Jumat (3/2).

Truk Angkut Sawit Hantam
Gudang Sawit

di sampingnya rusak dan nyaris ambruk.
Posisi truk nyaris terguling, namun tertahan

gudang sawit. Untuk meringankan muatan truk,
petugas mendatangkan alat berat mengeluarkan
sebagian tandan sawit.

“Kita perkirakan sopirnya mengantuk, sehing-
ga truk keluar dari badan jalan dan menghantam
gudang sawit,” kata Abdullah, warga setempat.

Kasus kecelakaan itu kini ditangani Satuan
Lalulintas Polres Aceh Timur. “Tidak ada korban
jiwa, hanya kerusakan truk dan gudang sawit
milik warga,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP
Rudi Purwiyanto. (b24/C)

Karyawan PT Parasawita Tagih Janji
ACEH TAMIANG
(Waspada): Puluhan
karyawan perkebunan
kelapa sawit PT
Parasawita mengadukan
nasibnya ke DPRK Aceh
Tamiang, Kamis (2/2).
Mereka mengatakan,
perusahaan belum
menepati janji terhadap
sembilan poin tuntutan
karyawan, termasuk tiga
bulan gaji mereka tidak
dibayar.

Sebelum ke DPRK, mereka
mendatangi kantor bupati Aceh
Tamiang dengan mengusung
spanduk berbagai tulisan, di
antaranya ‘Pak bupati tolong
ditindak manajemen PT Para-
sawita yang telah menzalimi
karyawan’, ‘Kami lapar sudah
tiga bulan  tidak dibayar gaji’.

Mereka menuntut perusa-
haan segera melunasi tungga-
kan gaji karyawan tiga bulan,
catu beras tertinggal empat
bulan, iuran BPJS Kesehatan
tiga bulan belum dibayar, sehi-
ngga mereka tidak dilayani
untuk berobat.

Koordinator aksi Suherman
mengatakan, persoalan karya-
wan PT Parasawita sudah lama
terjadi . “Hari ini kami sudah
tiga bulan tidak digaji, bagaiman
anak-anak kami. Kami berobat
ditolak, anak antara sekolah tidak
sekolah,” ujarnya.

Setelah 10 menit berorasi
di kantor bupati, massa berge-
rak ke gedung DPRK Aceh Ta-
miang mendesak pemerintah
menemui perusahaan.

Ke sembilan poin itu, yaitu
UMP senilai Rp2,5 juta diterima
Januari 2017, membayar lunas
gaji dan beras yang tertunda,
karyawan yang bekerja di atas
25 tahun harus dipensiunkan
dan bayar haknya sesuai UU Te-
naga kerja No. 13/2003 tentang
ketenaga kerjaan.

Poin berikutnya, jika karya-
wan di PHK harus dibayar pesa-
ngon sesuai UU tenaga kerja,

tidak ada istilah tali kasih.
Selanjutnya, uang beras

harus disesuaikan dengan harga
saat itu, security tidak wajar
bekerja 8 jam setiap hari tanpa
libur, hanya mendapat Rp130
ribu kelebihan dari gaji, dan tiga
bulan belum dibayar serta agar
disesuaikan aturan.

Tetapkan tanggal gajian yang
pasti tiap bulan. Pimpinan mau-
pun pemilik saham PT Parasawita
harus menemui karyawan atau
perwakilan untuk poin diatas.

Perwakilan warga diterima
Ketua DPRK Fadlon dan Wakil
Ketua DPRK Juanda, Ketua Ko-
misi D Syaiful Bahri, dan anggota
Juniati, Mawardi Nur. Hadir juga
Asisten Pemerintahan Pemkab
Tamiang Mix Donal dan Kabid
Ketenagakerjaan dan Pelatihan,
Supriyanto.

Ketua DPRK Aceh Tamiang
Fadlon mengatakan, mereka

membutuhkan proses dan
pastinya memperjuangan hak
karyawan.

Sementara perwakilan Seri-
kat Pekerja Perkebunan SPSI
Aceh Tamiang, Syaiful Lubis me-
ngatakan, hal itu merupakan
kesalahan masa lalu.

“Perusa-haan melakukan
tindak pidana dengan tidak
membayar gaji. Mogok kerja
dilakukan karena perundingan
buntu, dan perusahaan meng-
hadirkan pekerja di luar Aceh
Tamiang,” kata dia.

Asisten I Setdakab Mix Do-
nal menyebutkan pihaknya su-
dah melakukan rapat dengan
perwakilan SPSI. “Kita akan ada-
kan upaya paksa untuk meng-
hadirkan pemilik perusahaan
ke Tamiang. Dengan kehadiran
pemilik perusahaan akan me-
redam emosional karyawan,”
tegasnya.(cri/I)

Waspada/Yusri/B

KETUA DPRK Aceh Tamiang Fadlon dan Wakil Ketua Juanda menerima perwakilan karyawan
PT Parasawita yang mengadukan nasibnya ke DPRK Tamiang, Kamis (2/2)

BIREUEN (Waspada): Debat calon bupati/
wakil bupati Bireuen  yang digelar Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Kab. Bireuen di
Aula Hotel Bireuen Jaya, Kamis (2/2) berlang-
sung aman dan sukses.

Enam pasangan kandidat mengikuti debat
yang dibagi lima segmen dengan pengamanan
ketat aparat keamanan, dan disiarkan langsung
TVRI Aceh.

Ke enam paslon, nomor urut 1 H Ruslan
M Daud-H Jamaluddin Idris, nomor urut 2
Dr H Amiruddin Idris, SE, MSi, nomor urut
3 Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab-dr Purna-
ma Setia Budi, Sp.OG, nomor 4 H Khalili, SH-
Yusri, S.Sos, MSi, MS,  nomor urut 5 H Husaini
M Amin, SE-Anwar, SPd dan nomor urut 6 H
Saifannur S.Sos-Dr Muzakkar A Gani, SH, MSi.

Debat Kandidat Bupati Bireuen
Debat publik menghadirkan tiga panelis,

masing-masing  Prof Yusni Sabi, Mawardi Ismail
dan Syarifah Rahmatillah.

Pada segmen pertama diawali penyampaian
visi misi masing-masing calon, sesi kedua, pena-
jaman visi misi yang ditanyakan panelis ke ma-
sing-masing kandidat.

Pertanyaan antar paslon, antara lain pasangan
nomor urut 2 H Amiruddin Idris mengajukan
pertanyaan kepada nomor urut 6 H Saifannur,
tak lain mantan mahasiswanya di Umuslim
Peusangan.

Pasangan nomor urut 4 H Khalili mengajukan
debat  dengan pasangan nomor 1 H Ruslan M
Daud, pasangan nomor 5 H Husaini M Amin
mengajukan debat dengan pasangan nomor urut
3 Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab.(b12/B)

LANGSA (Waspada): Ketua Persit Kartika
Chandra Kirana (KCK) Cabang XXI Kodim
0104/Aceh Timur Koordinator Cabang Korem
(Koorcab Rem) 011/Lilawangsa Pimpinan
Daerah (PD) Iskandar Muda, Ny Mira Haris
Isya Siregar menyalurkan bantuan beasiswa
kepada 48 prajurit TNI berprestasi senilai
Rp10.900.000 di kantor Persit Jl. Ahmad Yani

Ketua Persit Salurkan Beasiswa
Langsa, Kamis (2/2).

Penyaluran beasiswa itu, kata Ny Mira Haris Isya
Siregar, kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan
Persatuan Istri Tentara (Persit) KCK, untuk menunjang
kelangsungan pendidikan putra-putri TNI, khususnya
TNI-AD. Selain itu memotivasi anak lebih giat belajar
dan berupaya mempertahankan dan mening-katkan
prestasinya.(m43/A)

Anggota Komisi X DPR RI
Serahkan PIP

BIREUEN (Waspada): Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Anwar Idris menyerah-
kan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa
SMP Negeri I Peusangan, Bireuen, Jumat (3/2).

Penyerahan beasiswa berasal dari APBN itu disaksikan
orangtua siswa dan dewan guru SMPN 1 Peusangan.

Anwar Idris mengatakan, beasiswa untuk 503 siswa di SMP
Negeri 1 Peusangan, masing-masing Rp750 ribu untuk siswa
kelas III dan kelas II, sedangkan siswa kelas I dibantu Rp 375
ribu per siswa.

Dia berharap para siswa penerima beasiswa dapat meman-
faatkan dana itu untuk membeli buku dan kepentingan sekolah
lainnya. “Dana ini dari pemerintah pusat, tetapi tidak terlepas
dari usaha yang kita lakukan di Jakarta,” kata Anwar.(b17/B)
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Panwaslih Aceh Sosialisasi
Persiapan Pilkada

LANGSA (Waspada): Panitia Pengawas Pemilahan (Panwas-
lih) Aceh melaksanakan sosialisasi dan tatap muka bersama
stakeholders dan masyarakat dalam rangka persiapan pemilihan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta wali kota
dan wakil di Aula Hotel Harmoni Kota Langsa, Kamis (2/2).

Ketua Panwaslih Aceh diwakili Irhamsyah, SH mengatakan,
kegiatan bertujuan memperkuat koordinasi antara Panwaslih
Aceh dengan bekerjasama stakeholders, pemangku kepentingan
dan masyarakat dengan harapan munculnya partisipasi atau
kepedulian serta berperan aktif dalam pelaksanaan Pilkada 2017.

Menurutnya, semua itu demi terwujudnya persamaan
persepsi mengawal pesta demokrasi yang langsung, jujur, umum,
bebas dan adil serta berkualitas.

“Keterlibatan stakeholders dan masyarakat dapat melaksa-nakan
fungsinya sebagai pengawas dengan cermat dan optimal, sehingga
pencegahan terhadap pelanggaran dalam menegakkan integritas
penyelenggara, semoga hasil pemilihan umum dapat terwujud Pemilu
yang demokratis,” harap Irhamsyah. (cmw/B)

753 Pejabat STOK Baru
Pidie Dikukuhkan

SIGLI (Waspada): Plt Bupati Pidie Dr Munawar Ajalil, MA,
mengukuhkan dan melantik 753 pejabat eselon II, III dan eselon
IV di lingkungan Pemkab Pidie di halaman tengah kantor bupati
Pidie, dengan waktu berbeda, Kamis (2/2).

Sebanyak 753 pejabat itu, terdiri 34 pejabat eselon II, eselon
III sebanyak 195 orang dan eselon IV sebanyak 524 orang. Pejabat
itu antara lain, Sekretaris Daerah (Sekda) H Amiruddin, Asisten
Pemerintahan Sekretaris Daerah  Kab. Pidie Drs H Yusri Malik,
Asisten Kesejateraan Sekretaris Daerah H Maddan, SE,M.Si,
Asisten Administrasi  Umum Sekretaris Daerah Kabupaten
Pidie H. Idhami, S.Sos, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pidie Drs H. Arifin, Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Drs H. Malek Ka-
sem, Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Bahrul
Walidin, SH.M.Si. dan ratusan pejabat lainnya.

Plt bupati Pidie Dr Munawar A. Jalil, MA mengatakan, pengu-
kuhan pejabat itu mengacu pada ketentuan dan aturan baru
yang dikeluarkan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah Nomor
18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupa-kan
perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007
dan qanun Kab. Pidie nomor lima tahun 2016, tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Pidie.(b10/B)

FK Unsyiah Lantik 70 Dokter Baru
BANDA ACEH (Waspada): Rektor Unsyiah diwakili Wakil

Rektor III, Dr. Alfiansyah Julianur, melantik dan mengambil
sumpah 70 dokter baru angkatan 107 Fakultas Kedokteran
Unsyiah, Rabu (1/2), di Gedung AAC Dayan Dawood Kampus
Unsyiah, Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Alfian mengatakan, Aceh saat ini
bila dilihat dari anggaran dana APBA dan dana Otsus bisa dikata-
kan tertinggi tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi
lainnya di Pulau Sumatera.

“Tapi di sisi lain, Aceh saat ini masuk katagori daerah miskin
di Sumatra. Malah, untuk bidang kesehatan jika kita ikuti berita-
berita di media massa, masih banyak kasus gizi buruk dilaporkan
di provinsi ini,” ujarnya.

Karena itu, Alfian berharap para alumni Unsyiah, khususnya
Fakultas Kedokteran, dapat berperan aktif terlibat menurunkan angka
kejadian gizi buruk, anak tumbuh pendek, dan sebagainya.(b04/C)

Ratusan Penyandang Cacat Hadiri
Kampanye Akbar ‘Harus Jadi’

BIREUEN (Waspada): Ratusan penyandang cacat Kab. Bireuen
akan menghadiri kampanye akbar paslon bupati/wakil bupati Bireuen
H Ruslan M Daud-H. Jamaluddin Idris ‘Harus Jadi’ di lapangan Blang
Asan, Kec. Peusangan, Minggu (5/2) besok.

“Kehadiran kami sekeluarga menghormati maklumat ulama
kharismatik Aceh H Abu Tumin Blang Bladeh dan ulama Tgk H Hasanul
Basry H Gadeng (Abu Mudi), Waled Nu Samalanga dan ulama lainnya
yang juga akan menghadiri kampanye akbar ‘Harus Jadi’ di lapangan
bola kaki Blang Asan Peusangan,” kata Ketua Penyandang Cacat Bireuen
Tgk Mansur Izzuddin  kepada Waspada di Sekretariat Penyandang
Cacat Bireuen, Jumat (3/2).

Dikatakan, meskipun cacat tubuh, dia bersama sekira 200
KK penyandang cacat lainnya akan datang dengan berkonvoi
beca motor.(b12/B)

Massa 9 Kecamatan Hadiri
Kampanye Paslon No 6

BLANGPIDIE (Waspada): Ribuan warga Aceh Barat Daya (Abdya)
dari sembilan kecamatan, Kamis (2/2) memadati Lapangan Pulau
Kayu, Kec. Susoh. Mereka menghadiri kampanye terbuka paslon
bupati/wakil bupati nomor urut 6 Mukhlis-Syamsinar.

Ribuan simpatisan paslon usungan Partai Hanura, Golkar
dan PBB itu mendatangi lokasi menggunakan ribuan kendaraan.
Tampak juga hadir Fakruddin-Sulaiman Adami, paslon
sebelumnya yang gagal karena masalah kesehatan.

 Fakhruddin merupakan abang kandung Mukhlis, sedangkan
Sulaiman Adami suami dari Syamsinar.

Turut dihadiri Ketua DPW Golkar Aceh TM Nurlif, pengurus
DPW PPP Aceh Darmono, mantan juru bicara GAM Pusat
Tgk Sofyan Dawood dan sejumlah anggota DPRK.

Fakruddin mengatakan konsisten serta setia mendukung
pasangan yang terdahulu hingga kini, meskipun orangnya telah
berubah. Sementara Mukhlis menyampaikan, jika diizinkan
memimpin Abdya, akan sekuat tenaga memberikan perubahan
untuk Abdya.(cza/C)

BANDA ACEH (Waspada): Upaya pencega-
han kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan
perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Surya
Panen Subur (SPS), mendapat apresiasi.

Demikian pengamat lingkungan hidup,
Berry Nahdian Furqon, usai melihat apel siaga
dan simulasi Tim Kesiapsiagaan Tanggap Da-
rurat (TKTD)  dalam menanggulangi kebakaran
di perkebunan Kelapa Sawit PT SPS.

Berry menekankan, harusnya semua peru-
sahaan melakukan hal sama, sehingga menjadi
gerakan menyeluruh. “Langkah antisipasitif
ini harus diapresiasi dan pemerintah harus
mendorongnya. Itu kewajiban dan semua
perusahaan seharusnya melakukan hal sama,”
kata Berry, yang sebelumnya juga dikenal seba-
gai aktivis lingkungan hidup, Rabu (1/2).

Berry juga berharap agar sistem itu bisa

BANDA ACEH (Waspada): Hingga 2017,
Yayasan Beasiswa Kesehatan Aceh yang berdiri
sejak 2009 telah menghasilkan 116 dokter
spesialis. Dari jumlah itu, 95% diantaranya
bertugas di wilayah Aceh dan hanya 9 yang
mangkir dengan berbagai alasan.

Terkait mahasiswa penerima beasiswa yang
mangkir kembali ke Aceh, ini salah satu agenda
yang dibahas dalam rapat rutin beasiswa awal
2017 yang dilakukan Yayasan Beasiswa Kese-
hatan Aceh di Gedung Kesehatan Kota Banda
Aceh, Senin (30/1).

“Mereka yang mangkir umumnya bera-
lasan melanjutkan pendidikan atau menikah
di tempat pendidikan. Tapi mengingat mereka
telah berkomitmen kembali ke Aceh dan meng-
gunakan dana dari rakyat Aceh yang dibuat
dengan perjanjian notaris, maka mereka akan
dimintai pertanggungjawaban perjanjian me-
reka menurut hukum yang berlaku,” ungkap
Dr dr Syahrul, Sp.S, selaku Ketua Yayasan

Yayasan Beasiswa Kesehatan
Hasilkan 116 Dokter Spesialis

Beasis-wa Kesehatan Aceh.
116 Dokter spesialis yang mendapat beasiswa

itu dokter-dokter spesialis yang masih dibutuh-
kan di daerah, masing-masing spesialis obgyn
15 orang, spesialis penyakit dalam 25 orang,
spesialis anak 19 orang, spesialis bedah 22 orang,
dan spesialis anestesi 18 orang.

Kemudian spesialis mata 3 orang, spesialis
patologi klinik 3 orang, spesialis bedah tulang
1 orang, spesialis bedah plastik 2 orang, spesialis
jantung 1 orang, spesialis paru 2 orang dan spe-
sialis jiwa 3 orang.

Kepengurusan yayasan dipercayakan kepada
Fak. Kedokteran Unsyiah melibatkan Dinas Kese-
hatan dan Pemerintah Aceh, dalam hal ini RSUZA
dengan susunan pengurus Dr dr Syahrul (ketua)
dan dr Warqah Helmi (sekretaris). Pendiri dr
Anjar Asmara, Dr dr M Yani dan drg Saifudin
Ishaq. Sedangkan Dewan Pengawas Dr dr Mohd.
Andalas, Alfred, dr TM. Thayib, dr. Taqwallah
dan dr. Fahrul Jamal.(b04/C)

Perusahaan Perkebunan Diapresiasi
menjadi budaya perusahaan. “Jadi, setiap
karyawan akan memiliki kepedulian yang sama
dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan,”
paparnya.

Selain itu, bukan hanya petugas seperti Tim
Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) yang
memahami SOP tentang penanggulangan dalam
kondisi darurat atau kebakaran, melainkan setiap
karyawan juga memahami.

PT Surya Panen Subur (SPS) menunjukkan
kepedulian terhadap pencegahan kebakaran lahan
dan hutan. Mengantisipasi musim kemarau,
perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Nagan
Raya, itu melakukan berbagai langkah preventif.

Di antaranya, apel siaga pencegahan kebaka-
ran, melantik TKTD, hingga simulasi pencegahan
kebakaran. Kegiatan itu, langsung dipimpin Presiden
Direktur PT SPS Eddy Sutjahyo Busiri.(cb01/B)

PDAM Diminta Segera Perbaiki
Pipa Bocor Akibat Gempa

PIDIE JAYA (Waspada): De-
wan Perwakilan Rakyat  Kabu-
paten (DPRK) Pidie Jaya me-
minta Perusahaan Daerah air
Minum (PDAM) Pidie Jaya sege-
ra menangani kebocoran pipa
akibat gempa.

Wakil ketua DPRK Pidie Jaya
Fakruzzaman kepada Waspada,
Jumat (3/2) mengatakan, PDAM
harus cepat menangani masalah
distribusi air bersih kepada ma-
nyarakat. Hingga sekarang masih
banyak kebocoran pipa yang belum
ditangani, sehingga kebutuhan
masyarakat tidak terpenuhi.

“Seharusnya PDAM cepat
menangani permasalahan pipa
bocor akibat gempa. Sudah
hampir dua bulan masih banyak
pipa bocor belum ditangani,”
kata Fakruzzaman.

Direktur PDAM Tirta Krung
Meureudu Syamsul Bahri
dikonfirmasi mengatakan telah
memperbaiki kebocoran pipa
secara maksimal, namun masih
banyak tidak terdeteksi. “Bukan
tidak dikerjakan, namun banyak
yang tidak terdeteksi karena
banyaknya retakan tanah me-
ngakibatkan kesulitan mencari

kebocoran,” jelas Syamsul.
Pipa induk sepanjang 32 Km,

kata dia, harus diganti dengan
baru. “Namun banyak keboco-
ran tidak terdeteksi meski kita
mengalirkan air untuk melihat
kerusakan pipa,” sebutnya.

Dia mengatakan, telah me-
ngajukan pergantian pipa induk
sepanjang 32 Km kepada
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat. “Bila
pipa itu sudah diganti maka
distibusi air akan kembali lancar,”
tambah Syamsul.(cfg/B)

Waspada/M. Ishak/B

PETUGAS kepolisian memeriksa barang bawaan penumpang saat menggelar razia di Jalinsum
Banda Aceh – Medan, di depan SPBU Lhoknibong, Kec. Pante Bidari, Aceh Timur, Jumat (3/
2) dinihari.

Antisipasi Narkoba, Senpi

Aceh-Medan
Diperketat
IDI (Waspada): Memper-
sempit ruang gerak
peredaran narkoba
melalui jalur darat, Ke-
polisian Resort (Polres)
Aceh Timur
memperketat razia se-
panjang Jalan Lintasan
Suma-tera (Jalinsum)
Banda Aceh - Medan di
wilayah hukum Polres
Aceh Timur.

“Sepanjang jalan negara
wilayah hukum kita, penga-
wasan diperketat. Setiap malam
hingga menjelang pagi dilakukan
razia. Kegiatan ini sudah ber-
langsung berbulan-bulan, na-
mun semakin kita intensifkan
untuk mencegah berbagai aksi
kejahatan, termasuk peredaran
narkoba dan senjata api,” kata

Kapolres Aceh Timur AKBP
Rudi Purwiyanto kepada Was-
pada, Jumat (3/2).

Tak hanya memeriksa ber-
bagai jenis barang bawaan pe-
numpang, petugas juga meme-
riksa identitas penumpang yang
mencurigakan karena tak tertu-
tup kemungkinan di antara pe-
numpang ada nama yang masuk
dalam Daftar Pencarian Orang
(DPO) Polda Aceh.

“Melalui razia ini akan me-
ngurangi peredaran narkoba,
baik dari Medan ke Aceh atau
sebaliknya. Begitu juga menutup
pintu masuk peredaran senjata
api ilegal, apalagi dalam waktu
dekat berlangsung pilkada se-
rentak,” kata AKBP Rudi.

Razia terhadap berbagai
jenis kendaraan rata-rata dilaku-
kan 2-3 jam per Polsek, misalnya
Polsek Peureulak merazia antara
pukul 22:30 - 00:30, maka antara
pukul 00:30- 03:30 dilanjutkan

Polsek Peureulak Timur. Begitu
seterusnya sepanjang jalan ne-
gara mulai dari perbatasan Aceh
Timur - Langsa (timur) hingga
ke perbatasan Aceh Timur -
Aceh Utara (barat).

“Tapi terkadang ada juga
razia secara serentak pada wak-
tu bersamaan di setiap Polsek
sepanjang jalan wilayah hukum.
Jadi, razia ini rutin dan terkadang
sesuai kebutuhan dengan tujuan
memberikan rasa aman kepada
masyarakat,” sebutnya.

Meski demikian, Kapolres
tetap mengharapkan partisipasi
masyarakat dan pengguna jalan
untuk melaporkan jika menge-
tahui aksi kejahatan di sekitarnya
ke pihak kepolisian.

“Aksi kejahatan terjadi pada
saat peluang ada. Karenanya,
mari persempit peluang kejaha-
tan di sekitar kita, untuk menjaga
kamtibmas tetap terjaga, karena
aman adalah modal beraktivitas,”
ujar Kapolres. (b24/I)

Pelajar SMP Tewas Tenggelam
NAGAN RAYA (Waspada):

Pelajar SMPN 5 Seunagan Kab.
Nagan Raya, Zikir, 14, warga desa
Lhok Rameuan, Kec. Suka Mak-
mue Nagan Raya yang teng-
gelam di Krueng Nagan dite-
mukan meninggal, Kamis (2/
2) pukul 18:00.

Informasi Waspada, Zikir
bersama dua temannya usai

membantu orang tua memo-
tong padi, pergi mandi di
Krueng Nagan Raya, tak jauh
dari sawahnya.

Namun korban hilang ter-
seret arus, dan beberapa menit
kemudian korban ditemukan tak
bernyawa tersangkut di pohon.

Warga disana, Said Amri ke-
pada Waspada, Jumat (3/2)

menjelaskan, saat Zikir hilang,
warga Desa Lhok Rameuan
langsung melakukan pencarian.
“Akhirnya pada pukul 18:30 kita
temukan terapung,’’ kata Said.

Jenazah korban langsung
dikebumikan malam itu juga di
TPU Lhok Rameuan. Sedangkan
orang tua korban, Siku tak kuasa
menahan kesedihan.(cb07/C)

IDI (Waspada): Polres Aceh Timur akan
membentuk tim khusus melakukan penyeli-
dikan kematian gajah di area PT DKS, Desa
Jambo Reuhat, Kec. Banda Alam.

“Laporan Balai KSDA Aceh sudah kita
terima. Untuk langkah penyelidikan kita harus
ke lokasi lagi,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP
Rudi Purwiyanto melalui Kasat Reskrim AKP
Parmohonan Harahap menjawab Waspada,
Jumat (3/2).

Menurutnya, untuk mengungkap kasus
kematian satwa liar dilindungi seperti gajah,
dibutuhkan waktu dan keahlian. Apalagi gajah
tersebut mati akibat ditembak. “Jika gajah mati
ditembak maka kita harus mengusut siapa
yang menembak dan jenis senjata yang diguna-
kan palaku,” katanya.

Oleh karenanya, tim akan memintai ketera-
ngan saksi seperti Balai KSDA Aceh, pihak
perusahaan perkebunan tempat ditemukan

Timsus Selidiki Kematian Gajah
bangkai gajah dan juga saksi dari masyarakat.
“Kita serius mengungkap kasus kematian gajah
di Aceh Timur, apalagi kasus kematian gajah
liar di wilayah ini bukan yang pertama,” kata
Harahap mengharapkan Balai KSDA Aceh mem-
bantu kepolisian mengungkap kasus itu.

Sebagaimana diberitakan, gajah jantan usia
35 tahun ditemukan mati di area PT DKS di Desa
Jambo Reuhat, Kec. Banda Alam, Sabtu (14/
1) lalu. Diperkirakan gajah dewasa itu mati ditem-
bak para pemburu gading gajah. Pihak Balai
KSDA Aceh menemukan tiga luka tembak
ditubuhnya.

Desak Polda Aceh mengusut
Sementara, Direktur Yayasan Advokasi

Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH mendesak
Polda Aceh turun ke Aceh Timur membantu
penyelidikan kematian gajah yang ditembak
para pemburu gading.(b24/C)

BANDA ACEH (Waspada): Universitas
Syiah Kuala (Unsyiah) mengimbau seluruh
sekolah tingkat SMA/MA/SMK untuk mengisi
Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)
secara benar.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Unsyiah
Dr Hizir mengatakan, masa pengisian PDSS
akan berakhir 10 Februari. Sedangkan pengisian
PDSS sudah dimulai sejak 14 Januari lalu.

“PDSS wajib diisi oleh semua sekolah SMA/
MA/SMK,” ujar dia kepada wartawan di Darus-
salam, Banda Aceh, Jumat (3/2).

Setelah diisi, PDSS akan diverifikasi kembali
hingga 12 Februari. “Pengisian PDSS menjadi
syarat mutlak bagi sekolah mendaftarkan siswa-
nya di jalur penerimaan calon mahasiswa Selek-
si Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN),” ujar Hizir.

Tanpa PDSS, kata dia, sekolah tidak bisa

Unsyiah Imbau Sekolah
Isi Pangkalan Data

mengikutsertakan siswanya untuk masuk PTN
melalui jalur SNMPTN.

Dijelaskan, jika terdapat masalah dalam pengi-
sian PDSS segera menghubungi panitia pusat
di nomor 0804-1-450-450 atau di laman http:/
/halo.snmptn.ac.id/.

Menurut Hizir, kuota penerimaan mahasis-
wa baru 2017 berbeda dari tahun lalu. Tahun
ini kuota penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN
sebanyak 30 persen, sebelumnya 35 persen.
Sedangkan penerimaan calon mahasiswa jalur
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SBMPTN) 40 persen dan jalur Mandiri 30 persen.

“Pendaftaran SNMPTN akan dimulai 21
Februari – 6 Maret 2017,” sebutnya menjelaskan,
bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat
mengajukan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.
Biaya pendaftaran SNMPTN sepenuhnya
ditanggung pemerintah.(b07/A)

LHOKSEUMAWE (Waspada): Komisi
Independen Pemilihan Kota (KIP) Lhokseu-
mawe bersama calon wali kota/wakil wali kota
menanam pohon di halaman Masjid Islamic
Center, Kamis (2/2) sore.

Ketua KIP Lhokseumawe Syahrir M Daud
mengatakan, tujuan menanam pohon menjalin
keakraban agar tidak terjadi timbul konflik.

“Selain itu kegiatan ini upaya penghijauan.

KIP , Calon Wali Kota Tanam Pohon
Pohon ditanam sejumlah pasangan calon kandi-
dat dan Muspida yang hadir,” katanya.

Pada penanaman pohon itu ada tiga calon
wali kota yang tidak hadir, yaitu Suaidi Yahya,
Helmi Musakuta dan Rachmatsyah.

“Ketiga calon kandidat itu tidak hadir karena
acaranya bertepatan dengan aktivitas mereka, tetapi
wakilnya hadir semua,” kata Syahrir didampingi
Sekretaris KIP Muhammad Rizal. (cmk/A)
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Lena Harapkan Bantuan
DELISERDANG (Waspada): Sejumlah pihak menjenguk serta

memberi bantuan moril dan materil kepada Lena, warga Jl. Sibang,
Dusun I, Desa Bandar Khalipah, Kec. Percut Seituan, Kab.
Deliserdang yang mengidap kanker payudara, Kamis (2/2).

Mereka adalah Ketua Komite Organisasi Mahasiswa Daerah
Sumut Zulchairi Fauzi Pardede dan Ketua Gerakan Pemuda Islam
Indonesia (GPII) Sumut Winda Kustiawan.

Zulchairi mengakui kehadirannya untuk menjenguk dan
memberikan motivasi serta bantuan kepada Lena. “Kita prihatin
dengan kondisi ibu Lena ini dan berdoa semoga secepatnya
sembuh,” katanya.

Sementara Winda Kustiawan mengatakan, kondisi Lena saat
ini sangat terpuruk dan butuh pengobatan. “Karena itu, mari
kita membantu ibu Lena ini agar penyakitnya bisa diobati,” ujarnya.

Winda berharap Pemkab Deliserdang melihat kondisi Lena dan
membantu operasi pengangkatan kanker payudaranya.(cel/B)

Razia Calo Di KNIA
DELISERDANG (Waspada): Penertiban calo di Kualanamu

International Airport (KNIA) dilakukan mendadak. Akibatnya,
sejumlah calo yang biasa mangkal dan menunggu tamu di area
check-in maupun counter informasi lantai II, lari kucar-kacir
menghindari petugas.

Informasi yang dihimpun Waspada di lokasi, Kamis (2/2),
penertiban calo itu melibatkan personel sekuriti, kepolisian dan
TNI dipimpin Manajer Pengamanan Kuswadi. Sejumlah lokasi
yang ditengarai menjadi tempat mangkal para calo di lantai I
dan II KNIA diperiksa.

Mereka yang tertangkap dalam operasi tersebut didata dan
diberi peringatan di posko sekuriti lantai II. Setidaknya, dalam
operasi yang berlangsung sekira pukul 10:30 hingga 12:00, ada
lima orang yang diamankan.

Manajer Pengamanan KNIA Kuswadi membenarkan hal itu.
“Pihak PT Angkasa Pura II tidak akan mentolerir keberadaan
calo di KNIA,” katanya.

Operasi penertiban calo akan rutin dilakukan, guna memberi
pelayanan maksimal kepada calon penumpang maupun pengguna
jasa bandara. “Ya, ada lima yang diamankan. Semuanya kami
data. Jika tertangkap lagi, kasusnya diserahkan ke Polres
Deliserdang,” paparnya.

Branch Communication and Legal Manager PT AP II
Kualanamu Wisnu Budi Setianto mengimbau para pengguna
jasa bandara agar segera melapor jika menemukan adanya
calo.(cir/C)

Jl. Medan Dua Rusak Parah
P. BRANDAN (Waspada): Kondisi ruas Jl. Medan Dua, Dusun

I, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Langkat, kini rusak
parah.

Pantauan Waspada di lokasi, jalan umum penghubung Dusun
I ke Dusun IV dan Dusun V itu terlihat bergelombang serta
berlubang. Bahkan, curahan air hujan menggenangi jalan yang
berlubang tersebut sehingga mengganggu pengendara.

Dedi, warga setempat mengatakan, ruas jalan yang rusak
parah itu sulit dilalui kendaraan sejak dibenahi pada tahun 2013.

Nasib, warga Dusun IV mengatakan, jalan sulit dilalui saat
musim hujan karena digenangi air.

Salamun, warga Dusun V mengaku kecewa dengan kondisi
jalan tersebut. “Anak-anak sekolah sering terlambat masuk sekolah
karena terpaksa memutar arah ke jalan besar Desa Teluk Meku,”
ungkapnya.(c01/B)

ICMI Muda Akan Dilantik
LABURA (Waspada): Untuk membentuk wadah pemuda

muslim yang memiliki intelektualitas dari berbagai latar belakang,
Majelis Pimpinan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Muda Wilayah Sumut memberikan mandat untuk membentuk
personalia pengurus Majelis Pimpinan ICMI Muda Daerah Kab.
Labuhanbatu Utara.

“Sebelumnya, ICMI Muda di Labura belum ada. Ini dibentuk
agar gerakan intelektualitas pemuda Islam dari berbagai latar
belakang dan organisasi lebih terorganisir,” ujar Dhani Arri,
penerima mandat dari MP ICMI Muda Wilayah Sumut, Minggu
(29/1) di Caisar Cafe Aekkanopan.

Mufti Ahmad, Ketua Umum Terpilih ICMI Muda Labura
mengatakan, berdasarkan pleno penerima mandat berharap ICMI
Muda Labura nantinya memiliki peran dalam pembangunan sumber
daya pemuda di Labura di bidang intelektualitas. (char/B)

Program Pemberdayaan Nagori
PERDAGANGAN (Waspada): Dalam upaya meningkatkan

perekonomian nagori, Pangulu Nagori Bandar Winner Simatupang
di tahun 2017 akan lebih memprioritaskan program pemberdayaan
nagori melalui BUMDes. Hal ini diutarakannya saat ditemui di kntor
Pangulu Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Kamis (2/2).

Winner mengatakan, melalui musyawarah nagori yang
diadakan di kantor Pangulu, Kamis (26/1), maka pemerintah
nagori dan warga sepakat akan mendirikan BUMDes (Badan
Usaha Milik Desa) yang bergerak dalam hal pengadaan pupuk
serta alat-alat pertanian.

“Selain itu, pemerintahan nagori akan melakukan pelatihan-
pelatihan tentang tata cara kelola BUMDes yang baik, agar sesuai
dengan yang diharapkan,” ucapnya.(csh/B)

Waspada/Chairil Rusli/B

PENGENDARA saat melintasi Jl. Medan Dua, Dusun I, Desa
Teluk Meku, Kecamatan Babalan.

Warga Sergai Apresiasi Inul Dan Beniqno

Waspada/Ist

INUL Daratista saat bersama Duomus, salah satu peserta
nominasi D’Academy 4 asal Kab.Sergai.

SEIRAMPAH (Waspada):
Warga Kab. Serdang Bedagai
menyampaikan apresiasi atas
tingginya kepedulian pedangdut
Inul Daratista dan Beniqno
terhadap warga Sergai, Mus-
taqurahman dan Musfiqurah-
man (Duomus) yang menjadi
salah satu kontestan D’Aca-
demy 4 yang digelar stasiun
televisi swasta.

Kedua juri D’Academy 4
tersebut membelikan pakaian
untuk Duomus, karena bekal
pakaian yang dibawa ke Jakarta
guna mengikuti audisi lanjutan
terbatas. Dari Inul, Duomus
mendapat hadiah celana, sepatu,
kaos serta pakaian dalam.
Sedangkan dari Beniqno,
Duomus mendapat hadiah jaket
dan parfum.

Apresiasi tersebut disam-
paikan Wakil Ketua DPRD Sergai
Riady di Sei Rampah, Selasa (31/

1). Dia menyatakan salut kepada
pedangdut Inul Daratista dan

Beniqno karena peduli kepada
warga kurang mampu seperti

Duomus yang merupakan warga
Kab.Sergai. Dia berharap
kiranya Duomus bisa menjadi
pemenang.

Apresiasi kepada Inul dan
Beniqno juga disampaikan
Wakil Bupati Sergai Darma
Wijaya. Wabup menambahkan,
sebelum bertolak ke Jakarta,
Duomus telah diterima secara
resmi oleh Bupati Sergai
Soekirman.

Sebelumnya, Inul Daratista
dan Beniqno serta Dewan Juri
D’Academy lainnya sangat
terharu mendengar kisah
perjalanan hidup Duomus saat
tampil perdana di konser
nominasi ke-3, Rabu (24/1)
malam lalu. Akhirnya pria
kembar peserta Didik SMAN I
Tanjung Beringin tersebut
meraih peringkat pertama
dengan perolehan SMS tertinggi
27,79 persen. (c03/B)

FKPD Sepakat Arena Judi Ditutup

Waspada/Abdul Khalik/B

PJ WALI Kota Tebingtinggi OK Zulkarnain bersama FKPD melihat meja perjudian di arena
perjudian sam kwan Jl. Sei Mati.

TEBINGTINGGI (Waspa-
da): Forum Koordinasi Peme-
rintahan Daerah (FKPD) Kota
Tebingtinggi sepakat agar
markas judi di Jl. Sei Mati, Kel.
Karya Jaya, Kec. Bajenis, segera
ditutup.

Penghentian aktivitas per-
judian itu dilakukan karena
sudah sangat meresahkan ma-
syarakat, di samping telah
melanggar hukum dan tidak
memiliki izin penyelenggaraan.

Hal itu tertuang dalam ke-
sepakatan FKPD Kota Tebing-
tinggi saat melakukan rapat
gabungan, Kamis (2/2), di ruang
data dipimpin Pj. Wali Kota OK
Zulkarnain. Hadir dalam rapat
itu Wakapolres Kompol A. Si-
nurat, Kajari Fajar R. Manurung,
Danramil 013 Kapten Inf. Sole-
han, Wakil Ketua DPRD M. Haz-
ly Azhari, Sekdako Johan Samo-
se Harahap, Kepala Pengadilan
Agama, Ketua MUI Ahmad Dalil
Harahap, Ketua FKUB Abu
Hasyim Siregar serta pimpinan
SKPD terkait.

Dalam pertemuan itu, FK-
PD Kota Tebingtinggi meng-
evaluasi berbagai fakta yang
terjadi. Di mana akibat praktik
perjudian Sam Kwan di Jl. Sei
Mati, telah menimbulkan kere-
sahan di kalangan masyarakat,
sehingga berpotensi meng-
ganggu stabilitas kota menjelang
pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, berbagai elemen

masyarakat juga meminta agar
perjudian itu segera ditutup
sebelum munculnya bentorkan
horizontal di tengah masyarakat.

Usai rapat, FKPD dipimpin
Pj. Wali Kota OK Zulkarnain
langsung mendatangi lokasi
perjudian di Jl. Sei Mati itu. Saat
didatangi FKPD, pintu gerbang
lokasi perjudian itu tertutup
dengan gembok.

Saat areal perjudian terbu-
ka, pada lahan sekira tiga rante
itu, terlihat satu bangunan luas
yang digunakan sebagai arena
perjudian. Selain itu, ada pula
rumah penjaga sekaligus tempat
berjualan. Parahnya, bersebe-

lahan dengan arena judi itu
terdapat sebuah mushalla.

Pj. Wali Kota OK Zulkarnain
mengatakan, perjudian di Sei
Mati itu jelas tidak ada izin. Se-
lain itu, perjudian juga meru-
pakan perbuatan melanggar
hukum dan harus ditindak.

Karena itu, Pj Wali Kota su-
dah memerintahkan Camat
Bajenis menyurati pengelola
perjudian agar segera meng-
hentikan permainan itu. “Kita
sudah perintahkan camat untuk
menghentikan judi ini,” terang
wali kota.

Jika setelah surat ini dikirim
dan tidak ada kepatuhan, maka

akan dilakukan tindakan tegas.
Wakapolres Tebingtinggi

Kompol A. Sinurat mengatakan,
pihaknya sudah sepakat dengan
FKPD agar perjudian di Jl. Sei
Mati segera dihentikan. Dika-
takannya, penghentian itu me-
rupakan kesepakatan sehingga
harus dilaksanakan. Hasil dari
kesepakatan itu, salah satunya
mendatangi lokasi judi untuk
melihat langsung keberadaan
arena. “Kita semua sudah
menyaksikan memang benar
ada lokasi perjudian, dan semua
sepakat perjudian ini harus
dihentikan,” tegas Wakapolres
Tebingtinggi.(a09/C)

Waspada/Edward Limbong/B

KETUA Komite Organisasi Mahasiswa Daerah Sumut Zulchairi
Fauzi Pardede dan ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia
(GPII) Sumut Winda Kustiawan memberikan bantuan kepada
suami Lena.

Kasus Tangan Balita Membusuk

RS Setio Husodo Klaim Sesuai SOP
KISARAN (Waspada): RS

Setio Husodo mengklaim bah-
wa tindakan tenaga medis sudah
memenuhi standar operasional
prosedur (SOP) terkait pena-
nganan pasien Abyan Tirta
Simangunsong, 20 bulan, yang
mengalami pembusukan pada
luka bekas infus di tangannya.

Hal itu diungkapkan Kuasa
Hukum RS Setio Husodo Kisa-
ran Tripurno Widodo, saat di-
konfirmasi, Jumat (3/2). Menu-
rutnya, sesuai keterangan dari
tenaga medis, baik itu perawat
dan dokter, penanganan Abyan
sudah dilakukan secara profe-
sional. Setelah dirawat selama
empat hari, pasien diperboleh-
kan pulang, karena berdasarkan
analisis dokter pasien sudah
sembuh dan hanya perlu pera-
watan jalan.

“Memang ada luka meme-
rah bekas infus, dan itu bisa di-
tanggulangi dengan mengom-
presnya dengan air hangat,”
jelas Widodo.

Sedangkan pembengkakan
dan berujung luka karena pem-
busukan, Widodo menjelaskan,
banyak faktor lain yang menjadi
penyebab saat pasien menjalani
perawatan di rumah.

“Yang jelas, kita sudah
melakukan tindakan medis
secara profesional saat perawa-
tan pasien tersebut. Saat pasien
pulang dalam kondisi baik, dan
atas rekomendasi dokter,”
ungkap Widodo.

Namun demikian, pihaknya
merasa empati dengan pasien
itu, dan menawarkan untuk
berobat kembali di RS Setio Hu-
sodo, agar bisa ditanggulangi

dan diketahui penyebabnya, tapi
pihak keluarga menolak.

“Rasa empati ini bukan ber-
arti kami bersalah, tetapi kami
merasa ada tanggungjawab de-
ngan pasien, sebagai sarana
pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat. Karena selama ini
petugas medis di RS Setio Hu-
sodo bekerja secara profesio-
nal,” jelas Widodo.

Sebelumnya Ayah Abyan
Tirta Simangunsong, Rizky
Guntara Mangunsong, alias
Fahrul, 36, warga Jl. Tengku
Umar, Kisaran, Kamis (2/2)
menuturkan, sebelumnya putri
keduanya ini menjalani pera-
watan di Klinik Permata Hati,
Kisaran, karena menderita DBD,
selama tiga hari. Tapi karena
klinik itu tidak melayani peserta
BPJS, maka Abyan dipindahkan

ke RS Setio Husodo, Kisaran
pada 20 Januari lalu, dan dirawat
selama empat hari.

“Ketika itu memang dokter
RS Setio Husodo yang meme-
riksa menyatakan jarum infus
sebelumnya masih dapat ber-
fungsi dengan baik,” kata Rizky.

Pada saat perawatan, kon-
disi tangan Abyan yang dipa-
sang infus sudah membengkak.
Namun dokter mengatakan hal
itu tidak ada masalah, cukup
dikompres dengan air hangat.
Karena panasnya sudah me-
nurun dan kondisi balita itu
sudah membaik, pasien diper-
bolehkan pulang.

“Namun setelah tiga hari di
rumah kondisi, tangan Abyan
bertambah parah dan meng-
alami pembusukan,” jelas Rizky.
(a15/B)

Waspada/Ist

KASAT Narkoba AKP Ras Maju Tarigan saat menginterogasi
tersangka narkoba di Mapolres Sergai di Desa Firdaus, Kec.Sei
Rampah, Kamis (2/2) sore.

Bandar Sabu Ditembak

Karena berupaya kabur,
polisi terpaksa melumpuhkan
tersangka dengan menembak
betis kanannya.

Informasi yang diperoleh
Waspada di kepolisian, Jumat
(3/2), penangkapan DR langsung
dipimpin Kasat Narkoba Polres
Sergai AKP Ras Maju Tarigan.
Saat akan ditangkap di dalam
rumah, DR meneriaki petugas
perampok sambil berusaha
melarikan diri, sehingga terpak-
sa ditembak.

Selain DR, polisi juga meng-
amankan teman wanita DR
berinisial SL, 37, warga Dusun

SEIRAMPAH (Waspada): Seorang bandar
narkoba jenis sabu berinisial DR nekat meneriaki
personel Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang
perampok saat berupaya meringkus dirinya di
Dusun II, Desa Naga Lawan, Kec. Perbaungan,
Selasa (31/1) malam.

II Ladang Lama, Desa Paya
Nibung, Kec. Teluk Mengkudu.
Sedangkan istri DR berinisial
NS, dua tahun lalu juga terjerat
kasus yang sama atas kepemi-
likan 7 gram sabu dan saat ini
sedang menjalani hukuman
setelah divonis 4 tahun, 6 bulan
di Lapas Tebingtinggi.

Dari tangan DR, polisi me-
nyita barang bukti tiga helai
plastik klip transparan yang
diduga berisi sabu seberat 3 gram
satu timbangan elektrik, satu
telepon seluler serta uang tunai
Rp100.000 hasil penjualan sabu.

Dari pengembangan pe-

nangkapan DR, petugas meng-
amankan JM, 41, warga Dusun
I, Desa Sei Sijenggi, Kec. Perbau-
ngan. JM ditangkap tidak jauh
dari kediaman DR, usai mem-
beli satu paket sabu seharga
Rp500.000.

Kapolres Sergai AKBP Eko

Suprihanto, Jumat (3/2) melalui
Kasat Narkoba AKP Ras Maju Tari-
gan membenarkan penangkapan
tiga tersangka narkoba. Bahkan,
bandar sabu terpaksa ditembak
karena berupaya kabur saat pe-
nangkapan dan sempat meneriaki
petugas perampok. (c03/C)

Pejabat T. Balai Dilantik
TANJUNGBALAI (Waspada): Biasanya usai pelantikan, para

pejabat hanya mendapat ucapan selamat dari para undangan
dan selanjutnya membubarkan diri.

Kali ini, usai mengucapkan sumpah jabatan, 88 pejabat yang
dilantik diberikan siraman rohani, dan dilanjutkan dengan makan
bersama para undangan di lokasi acara, Jumat (3/2).

“Ini memang berbeda dari biasanya. Siraman rohani dan
santap bersama untuk memupuk silaturahmi dan kebersamaan
antara aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Tanjungbalai,”
kata Kabid Mutasi dan Promosi BKD Tanjungbalai, Asmui Rasyid.

Dia menyatakan, program ini diharapkan bisa berlanjut demi
mewujudkan sinergitas kerja yang baik dan terkoordinasi antara
PNS ataupun SKPD. “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa
meningkatkan kerjasama yang baik antar instansi,” ujar Asmui.

Sebanyak 88 pejabat di lingkungan Pemko Tanjungbalai itu
dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Sekda Abdi Nusa
di aula I kantor Wali Kota Tanjungbalai. Pelantikan itu berdasarkan
SK Wali Kota Tanjungbalai No. 820/16/K/2017 tanggal 2 Februari
2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungbalai.

Di pejabat yang dilantik yaitu Muhammad Fadly Lubis menjadi
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Afrina sebagai Kasubbag
Humas pada Bagian Humas dan Protokol, serta Edi Suhermansyah
diamanahkan menjadi Kepala SDN No. 135909.

Sekda Tanjungbalai menyatakan, pelantikan tidak hanya
promosi jabatan, melainkan penyegaran jabatan di kalangan
PNS. Karena itu, Sekda berharap para pejabat yang dilantik mampu
menyesuaikan diri di tempat yang baru dan bekerjasama dengan
atasan serta rekan kerja di satuan masing-masing. (a14/B)

Waspada/Rahmad F Siregar/B

PELANTIKAN 88 pejabat di lingkungan Pemko Tanjungbalai
diwarnai makan bersama dan siraman rohani.

BINJAI (Waspada): Masjid
Al Hidayah di Jl. Talam, Kelu-
rahan Nangka, Kecamatan Binjai
Utara mulai dibangun, ditandai
dengan peletakan batu pertama
oleh Wali Kota Binjai M. Ida-
ham, Jumat (3/2).

Pada peletakan batu perta-
ma tersebut, Wali Kota Binjai
didampingi Dandim 0203/
Langkat, sejumlah anggota
DPRD Binjai, Kapolsek Binjai

Masjid Al Hidayah Mulai Dibangun
Utara dan tokoh masyarakat
setempat.

Usai peletakan batu perta-
ma, Wali Kota Binjai HM Idaham
mengatakan, anggaran untuk
pembangunan Masjid Al Hida-
yah sebesar Rp1 miliar. “Kami
berharap pembangunan masjid
ini sudah rampung pada Ra-
madhan mendatang sehingga
dapat digunakan untuk shalat
Tarawih,” ujarnya.

Idaham menambahkan,
Masjid Al Hidayah sudah ba-
nyak melahirkan generasi yang
berakhlaqul karimah. “Karena
itu, saya pribadi mendukung pem-
bangunan masjid ini,” ucapnya.

Syamsul Arifin, selaku to-
koh masyarakat sekaligus Ketua
Panitia Pembangunan Masjid
Al Hidayah mengucapkan teri-
makasih kepada Wali Kota Bin-
jai. Dia berharap setelah masjid

selesai dikerjakan dapat dimakmur-
kan oleh masyarakat setempat.

Seperti diketahui, pada Kamis
(19/1) lalu kubah Masjid Al Hida-
yah ambruk. Selain kondisi kayu
yang sudah tidak layak, kubah
masjid tersebut ambruk diduga
akibat gempa. Bukan hanya
kubah, menara masjid juga miring
dan akhirnya diambrukkan sesuai
permintaan warga kepada Wali
Kota Binjai. (a05/a04/B)
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Bangun
Meunasah

DPC Aceh Sepakat IX P.Bran-
dan, Langkat merencanakan
akan membangun sebuah meu-
nasah khususnya bagi umat
Islam dan warga Aceh umum-
nya. Hal ini diutarakan Ketua
DPC Aceh Sepakat IX P.Brandan
Daudsyah, baru baru ini di
P.Brandan.

Dikatakan, pelepasan hak-
lahan meunasyah tersebut ber-
kisar mencapai sekitar Rp200
juta yang lokasinya berada di
sekitar Jalan Lingkar Securai-
Alur Dua. “Segenap Pengurus
dan anggota DPC Aceh Sepakat
IX untuk berdoa bersama agar
secepatnya bangunan meuna-
sah ini terealisasi,” katanya.

Ketua Umum DPP Aceh Se-
pakat Sumut Suriadin Nurnik-
mat mendukung dibangunnya
meunasyah tempat umat Islam
beribadah serta warga Aceh
Sepakat IX sekitarnya. (c01/B)

Sabung Ayam
Judi sabung ayam marak di

Desa Ara Condong, Kec. Stabat,
Kab. Langkat. Lokasinya di
dusun 7, tidak jauh dari lapa-
ngan sepakbola desa setempat.

Beberapa warga setempat
geram dengan aktivitas menga-
du ayam disertai taruhan se-
jumlah uang tersebut. Mereka
meminta Polsek Stabat dan
Polres Langkat mengambil
tindakan tegas.

Informasi  dihimpun,
perjudian itu meningkat pada
sore hari. Secara lisan warga
telah melaporkan perjudian
kepada Waka Polsek Stabat dan
Kasat Reskrim Polres Langkat,
Rabu (1/2) dan berharap penin-
dakan.(a03/B)

Limapuluh

Arah Qiblat
PEMBANGUNAN mu-

sholla di Polres Batubara yang
akan dimulai, ditentukan arah
qiblatnya oleh tim Kementrian
Agama (Kemenag) Batubara
yang dipimpin oleh Dra.Junaida
membantu penetapan arah
qiblatnya. Hadir dalam acara
ini Kapolres Batubara AKBP
Dedy Indriyanto S.Ik M.Si,Kasat
Binmas AKP Arjo, Kasat Res-
krim AKP Rahmadani MH, me-
wakili Kakankemenag Batubara,
H. Ahmad Syofyan MA dan
tokoh masyarakat.

Tim Kemenag yang terdiri
dari  Dra. Junaida, H.M.Taufiq
MA, Huzaifah S.Pd , Sugianto
SH , dan Aidil Azhar S.Pdi,
menggunakan alat penentu arah
(Kompas) dan Global Positio-
ning System (GPS).  Kapolres
Batubara, AKBP Dedy Indri-
yanto S.Ik M.Si, kepada warta-
wan mengatakan bahwa pem-
bangunan Musholla akan
dibuat dengan ukuran 6 x 10 M
disamping kanan Mapolres.
“Pembangunan Musholla ini
bertujuan untuk mempermu-
dah personil Polres Batubara
beribadah dan biaya pemba-
ngunannya murni swadaya
kaum muslimin,” kata Ka-
polres.(c05/B)

Binjai

Pengedar Sabu
Sat Res Narkoba Polres Bin-

jai meringkus seorang tersangka
pengedar sabu, saat operasi pe-
nangkapan di Jl. Benih, Kelu-
rahan Cengkeh Turi, Kecamatan
Binjai Utara, Selasa (31/1).

Dari pria berinisial ET alias
Tama, 29, warga Jl. Benih,
Lingkungan VIII, Kelurahan
Cengkeh Turi, polisi menyita
barang bukti tiga paket kecil
sabu total seberat 0,94 gram,
dan sebuah telepon genggam.

“Dia ditangkap di rumah-
nya, usai bertransaksi,” ungkap
Kapolres Binjai, AKBP Moha-
mad Rendra Salipu, saat diwa-
wancara wartawan melalui
Kasat Resnarkoba, AKP Bam-
bang Herianto Tarigan, Rabu
(1/2) siang.(a05/C)

Harus Cerdas
Dewan Pimpinan Daerah

(DPD) IPK Kota Binjai, melantik
kader IPK cabang Binjai Utara
periode 2017 - 2022 di lapangan
sepakbola Kebun Lada, Binjai
Utara, Minggu (29/1) sore.

Ketua DPD IPK Kota Binjai
Samsul Tarigan didampingi
Sekretaris Eka Wahyu resmi
melantik Robin Gultom sebagai
Ketua PAC Binjai Utara, Yogi
Andri sebagai Sekretaris dan
Thamrin sebagai Bendahara.

Robin Gultom mengajak
semua pengurus IPK Binjai
Utara yang baru dilantik untuk
tetap setia dan membesarkan
IPK di seluruh kelurahan di
Kecamatan Binjai Utara serta
menjadi garda terdepan untuk
menjaga keamanan di wilayah
Binjai Utara.(a05/B)

DELISERDANG (Waspada): 39 Anggota Tim
Kesenian dari  Beijing  tiba di Kualanamu
International Airport (KNIA), dengan pesawat
AirAsia, Kamis (2/2) pukul 18:00. Kedatangan
mereka dalam rangka pertukaran seni dan
budaya, sekaligus mendongkrak sektor pari-
wisata Sumut.

Rombongan disambut Wakil Konjen RRT
Medan Zhang Hong didampingi Wong Wen Ging,
Konsulat RRT Niu Yuji, serta Adil Anwar/A Tek
dari Assosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata
Indonesia (ASITA) Sumut.

Adil Anwar menerangkan, kehadiran tim
kesenian ini untuk menghibur warga Kota Medan
juga dalam rangka mempererat tali silaturahmi.

Selanjutnya dilakukan pertukaran seni budaya
antar kedua negara. “Jadi ASITA Sumut sebagai
tuan rumah, nantinya akan memperkenalkan

TELUKMENGKUDU (Waspada): Dalam
upaya mendukung swasembada pangan di
Sumut, Kodam I/BB mendorong percepatan
tanam padi sawah musim tanam Oktober 2016
- Maret 2017 di Dusun VI Lubuk Cengal, Desa
Pematang Setrak, Kec. Teluk Mengkudu, Kab.
Serdang Bedagai, Kamis (2/2).

Pangdam I/BB Mayjend TNI Lodewyk
Pusung mengatakan, hasil evaluasi oleh Dirjen
Tanaman Pangan, lahan pertanian khususnya
persawahan di Sumut (wilayah Kodam I/BB)

Ketika Polisi Jadi Guru Di Madrasah

Waspada/Neirul Nizam Aru/B

KAPOLRES Labuhanbatu didampingi Babinkamtibmas Aekburu foto bersama dengan siswa-
siswi MDTA Al-Mukhlisiyah.

MENJADI sosok polisi
yang sederhana dan peduli
pada nasib generasi muda
merupakan salah satu pang-
gilan hati Bripka Pol. Mukhlis
Nasution untuk mengabdi
di daerah terpencil di data-
ran tinggi Bukit Barisan, Kab.
Labuhanbatu. Dia rela menga-
jar anak-anak di madrasah Al-
Mukhlisiyah tanpa dibayar.

Bripka Mukhlis Nasution
merupakan seorang anggota
Babinkamtibmas Desa Aek-
buru, Kecamatan Bilah Barat,
Kabupaten Labuhanbatu.

Selaku anggota Polri di
Mapolres Labuhanbatu, jiwa
pengayom, pelindung dan
pelayanan masyarakat se-
perti tidak lekang dilakoninya
dalam bertugas.

Bagaimana tidak, disela-
sela melaksanakan tugasnya
sebagai seorang polisi, Bripka
Mukhlis Nasution masih
menyempatkan diri berbakti
kepada masyarakat sekitar.

Sejak beberapa waktu
lalu, pria ini rela membagi-
kan ilmu agama yang dimili-
kinya. Secara sukarela, Bripka
Mukhlis Nasution menjadi
guru bahasa Arab dan Iqro’.

Dimintai tanggapannya,
Rabu (1/2), Bripka Mukhlis
Nasution menjelaskan, me-
ngajar ilmu agama itu ber-
awal adanya rembug warga
serta perangkat desa tentang
bagaimana mengatasi men-
tal anak-anak agar semakin
baik.

Melalui beberapa komu-
nikasi, ayah empat anak itu

akhirnya rela menjadi tenaga
pengajar tanpa dibayar seper-
sen pun. “Lalu saya rekrut juga
anak-anak mahasiswa. Intinya
bagaimana cara agar anak-
anak sepulang sekolah tidak lagi
berkeliaran,” ujarnya.

Saat ini, kata Mukhlis, seko-
lah agama yang telah berumur
20-an tahun dan memiliki siswa
sekitar 70-an itu, telah mena-
matkan pelajar. Bahkan, lulusan
dari madrasah itu telah masuk
ke sejumlah pesantren.

Menyampaikan ilmu aga-
ma bersama dengan rekan guru
lainnya di sekolah tersebut me-
miliki kepuasan tersendiri bagi
pria berusia 54 tahun tersebut.

Belakangan, lanjut Mukhlis,
tidak diketahui berawal dari
mana, Kapolres Labuhanbatu
malah memberikan bantuan

terhadap sekolah agama tersebut.
“Saya tidak menyangka pak

Kapolres tergugah hatinya.
Karena sayapun ikhlas dan tidak
pernah menunjuk-nunjukkan
itu. Kami ucapkan terimakasih
atas perhatian pak Kapolres,”
tuturnya.

Saat dihubungi wartawan,
Kapolres Labuhanbatu menga-
ku sering mendengar dan men-
dapat laporan bahwa anggo-
tanya menjadi tenaga pengajar
disela-sela waktu luang.

Setelah dipelajari dan lang-
sung dilihatnya, dia mengetahui
bahwa MDTA Al-Mukhlisiyah
Desa Aekburu ternyata sebuah
bangunan yang sangat sederhana.

“Apalagi ini adalah perbua-
tan yang mulia dan sudah mele-
bihi panggilan tugasnya. Se-
hingga saya tanyakan kepada

Babinkamtibmas, apa yang
bisa dibantu disekolah itu,”
terang mantan Kasubdit
Tipikor Poldasu itu.

Selanjutnya, kata Kapol-
res, sebagai bentuk rasa
peduli kepada masyarakat,
Polres mengirimkan alat tulis
dan papan tulis untuk empat
kelas serta tali asih kepada
murid yang berprestasi serta
apresiasi terhadap Bripka
Mukhlis Nasution.

“Yang utama saya mem-
berikan penghargaan kepa-
da personel kami Babinkam-
tibmas, selanjutnya terha-
dap anak-anak, semua pen-
dukung serta masyarakat
setempat maupun perangkat
desa,” terang kapolres yang
baru menjabat di Labuhan-
batu itu. (a17/F)

Waspada/Sapriadi/B

PENGURUS PC NU sedang menggelar rapat guna mengambil sikap, di Kantor PC NU Jl. Madong
Lubis, Kisaran.

Keadilan Dikebiri
Warga NU Siap Mati Bela Martabat Ulama

Hal ini menimbulkan kritik
tajam dan reaksi di berbagai
daerah karena keadilan terkesan
sudah dikebiri. Karena itu, PC
Nahdlathul Ulama Kab. Asahan
siap mati membela ulama dan
martabat umat Islam.

Demikian dikatakan Ketua
PC NU Kab. Asahan Sofian, SAg,
MA didampingi Sekretaris
Quzairin, SE dan Bendahara H.
Aswilluddin Rambe usai rapat
dengan pengurus PC NU, Kamis
(2/2) sore.

“Kita akan mengambil sikap,
kita siap mati demi membela
martabat ulama dan agama
Islam,” tegas Sofian.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua
PC NU Drs. Nurul Ihsan, MA
mengatakan, tindakan yang
dilakukan Ahok dan pengaca-
ranya sangat mencederai umat
Islam, khususnya warga NU.

Karenanya, PC NU Asahan
akan melakukan doa bersama,
agar Allah SWT menunjukkan
mana yang haq dan bathil.
Selama ini, kebhinnekaan dan
kerukunan beragama berjalan
dengan baik. Sekarang malah
ada yang mulai ingin merusak-
nya dan mengkebiri keadilan.
“Kita akan memperjuangkan hal
itu, menjaga martabat ulama
dan umat Islam, dan kami siap
mati untuk itu,” jelas Ihsan.

Sementara, Wakil Sekretaris
PC NU Raja Dedi Hermansyah
MA, MM menegaskan, Ahok
harus ditindak tegas, karena
sudah dua kali melakukan
kesalahan yang sama menghina

para ulama.
“Kita mengharapkan aparat

penegak hukum bisa mengam-
bil tindakan tegas. Ahok beserta
pengacaranya harus dihukum,
karena telah merendahkan
ulama, sebagai pewaris para
nabi,” jelas Dedi.

P. Sidimpuan
Pengurus Cabang Ikatan

Sarjana Nahdlatul Ulam (ISNU)
Kota P. Sidimpuan menilai
tindakan Ahok yang arogan dan
mengancam Ketua MUI Pusat
KH. Ma’ruf Amin dan saksi lain-
nya akan dilaporkan ke jalur
hukum karena mirip provokasi
sehingga membuat gaduh
bangsa ini.

“Kasus penistaan agama
yang dilakukan Ahok telah
membuat kegaduhan dalam
berbangsa dan bernegara. Se-

orang Ahok mampu membuat
curat marut keadaan berdemo-
krasi di Indonesia,” kata Ketua
PC ISNU P.Sidimpuan didam-
pingi Sekretaris Ahmad Gozali
Harahap di P.Sidimpuan, Kamis
(2/2).

Sikap Ahok dan kuasa hu-
kumnya yang menyudutkan
Ketua MUI Pusat, menurut
Timbul Lubis, telah melukai
kembali hati umat Islam ter-
utama kalangan NU. Sebab, KH.
Ma’ruf Amin bukan sebagai
Ketua MUI, tapi juga sebagai
Rais Am PB NU yang sangat di-
hormati dan didengar penda-
patnya.

Karena itu, ISNU sangat
menyesalkan tindakan Ahok
yang akan melaporkan KH.
Ma’ruf Amin ke jalur hukum
terkait kesaksian beliau pada
persidangan beberapa hari lalu.

“Ini menunjukkan sikap
arogansi Ahok yang merasa
benar sendiri. KH Ma’ruf Amin
yang kapasitasnya seorang
Ketua MUI seolah-olah diang-
gap memberi keterangan yang

tidak bisa dipertanggungjawab-
kan menurut Ahok,” ungkapnya.

Timbul sangat menyesalkan
bahwa demokrasi dan toleransi
yang telah dijaga umat Islam
di negeri ini, telah dirusak deng-
an sikap dan tindakan Ahok yang
melampaui batas.

“Kepada seluruh umat ber-
agama saya tegaskan agar tidak
terlalu ikut campur tangan ke-
pada agama orang lain. Silakan
menjalankan agama masing-
masing dan tidak usah memberi
penafsiran tertentu kepada
pemahaman agama orang lain,”
jelas Timbul.

Sekretaris PC ISNU P.Sidim-
puan Ahmad Gozali Harahap
menegaskan, Ahok jangan
menambah luka yang sudah
ada. “Jangan ada lagi tindakan-
tindakan ancamana kepada ula-
ma-ulama, cukup Ahok fokus
pada persoalan yang sedang
menimpa dirinya. Jangan lagi
ada luka. Karena dengan kasus
ini saja sudah banyak yang me-
rasa terluka,” Tegas  Gozali.
(a15/cml/I)

KISARAN (Waspada): Ucapan yang dilontarkan
terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok dan pengacaranya dalam persidangan,
dinilai merendahkan Ketua  MUI Pusat KH Ma’ruf
Amin.

Pungli Marak, DPRD Kritik Polres Langkat
LANGKAT (Waspada): Ang-

gota DPRD Langkat mengkritik
kinerja Polres Langkat. Pasalnya,
praktik pungli yang dilakukan
komplotan preman terhadap
para sopir angkutan barang di
Jalinsum Langkat cukup marak.

“Saya heran, pungli yang
dilakukan komplotan preman
terhadap sopir di Jalinsum
sudah berlangsung lama, tapi
kenapa tidak ada tindakan tegas
dari pihak kepolsian,” kata Ang-

gota DPRD Langkat, Ibrahim,
Kamis (2/2).

“Apakah penegak hukum
sudah tidak ada di Langkat ini?
Sebenarnya, kalau aparat pene-
gak hukum mau bertindak tegas,
tidak ada sulitnya memberantas
aksi preman jalanan yang sangat
merugikan para awak angkutan
ini,” tambah Ibrahim.

Dia mendesak aparat pene-
gak hukum hadir guna memberi
rasa aman, khususnya terhadap

sopir angkutan barang yang
selama ini merasa resah dan
tertekan akibat ulah para oknum
mengatasnamakan yayasan.

Anggota Komisi A ini me-
ngatakan, jika aksi ini terus
dibiarkan, maka rasa aman para
sopir sudah tak terjamin. Karena
itu, agar Jalinsum Langkat ini
terbebas dari pungli, maka polisi
harus bertindak tegas.

Beberapa sopir mengaku
sangat resah karena setiap me-

lintas di Jalinsum Hinai, Tan-
jungpura hingga sampai wilayah
hukum Polsek Gebang, selalu
distop dan dipaksa masuk men-
jadi anggota yayasan dengan
membayar uang bulanan.

“Tidak hanya harus menye-
tor uang bulanan, setiap melin-
tas mereka juga menagih uang jasa
pengamanan. Jadi, daripada ke-
amanan kami terancam, kami ter-
paksa melayani permintaan me-
reka,” kata sejumlah sopir.(a02/B)

Dorong Percepatan Tanam Padi

Waspada/Edi Saputra/B

PANGDAM I/BB Mayjend TNI Lodewyk Pusung, Aster Kasad Mayjend TNI Komaruddin Simanjuntak, Kasdam I/BB Brigjend
TNI Tiopan Aritonang, Bupati Sergai Soekirman saat penanaman perdana gerakan tanam padi serentak di Dusun IV Lubuk
Cengal, Desa Pematang Setrak, Kec.Teluk Mengkudu, Kamis (2/2).

sangat luas, namun hasil Luas Tambahan Tanam
(LTT) terendah di Indonesia.

Karena itu, kata Pangdam I/BB, TNI dengan
Kementerian Pertanian berusaha meningkatkan
hasil pertanian salah satunya dengan cara
percepatan tanam padi serentak.

Bupati Sergai Soekirman memberikan
apresiasi kepada Pangdam I/BB dan Kementerian
Pertanian RI  beserta rombongan yang telah
mendukung program ini, karena suatu
kebanggaan bagi masyarakat Sergai.(c03/B)

Tim Kesenian Beijing Tiba Di KNIA

Waspada/Irianto/B

39 Anggota Tim Kesenian Beijing  foto bersama setibanya di KNIA.

BINJAI (Waspada): Kemelut di Perguruan
SMK Putra Anda Binjai ternyata belum tuntas.
Setelah aksi unjukrasa guru dan siswa, Selasa
(31/1), Kadis Pendidikan Djanu Asmadi dan
pengawas sekolah, Komisi C DPRD Binjai, Kasat
Intel Polres Binjai, Rabu (1/2), datang guna
penyelesaian.

Ternyata kehadiran rombongan disambut
tidak kooperatif pihak yayasan dan kepala
sekolah. “Setelah diberi pengertian, akhirnya
mereka mau menerima,” ujar Kadis Pendidikan
Binjai Janu Asmadi, Kamis (2/2).

Menurut Kadis, tidak semua masalah bisa
terselesaikan. Yang diutamakan adalah proses
belajar mengajar (PBM) siswa dan aktivitas guru
karena ujian nasional sudah dekat.

Janu mengatakan, pertemuan dilakukan
dengan kepala sekolah Sri Panda yang baru 10
hari memegang jabatan, disertai mandataris

PBM Di SMK Putra Anda Diutamakan
T. Ahmad  Husairi, anggota DPRD Binjai dari
Komisi C, Ketua PGRI Khaidir Nasution, Kasat
Intel Polres Binjai dan pengawas sekolah.

Ada beberapa point harus diselesaikan pergu-
ruan Putra Anda, seperti masalah koperasi, BPJS,
gaji 65 guru yang tidak dibayar selama tiga bulan,
dan tidak dilakukan penekanan terhadap 65 guru.

Dari point itu, diutamakan penyelesaian gaji
guru dan tidak ada intimidasi kepada 65 guru.
Dua point itu dapat diterima pihak perguruan
dan berjanji membayar gaji guru dan pihak
mandataris juga membuat surat pernyataan tidak
ada intimidasi kepada guru.

Sedangkan masalah BPJS, pihak sekolah
menjelaskan, dana BPJS yang disetor hingga April
2016, ternyata dibawa kabur oleh petugasnya
berinisial S. Begitu juga masalah koperasi akan
diselesaikan secara bertahap, sehingga semua
bisa berjalan sesuai koridornya.(a04/B)

budaya Sumut khususnya pariwisata. Tujuannya
agar pariwisata Sumut bisa terdongkrak,” katanya.

Dia menambahkan, pagelaran  pentas seni
dan budaya akan berlangsung, Sabtu (4/2), di
Sky Convention Hall, Maha Vihara, Jl. Cemara
Boulevard Raya Asri Medan.

Pada kesempatan itu, Adil mengucapkan
terimakasih pada  semua pihak yang telah
mempermudah segala urusan, khususnya  Gubsu
HT Erry Nuradi, Kapoldasu, Imigrasi dan Bea
Cukai Kualanamu.

Kabid Pendaratan Izin dan Masuk (Darinsuk)
Imigrasi Kualanamu M. Siregar didampingi Kasi
Unit C, Wahyu Gumilang mendukung penuh
kunjungan tim kesenian Beijing di KNIA. “Tentu
kami sangat mendukung, apalagi kedatangannya
dalam rangka mendongkrak sektor pariwisata
Sumut,” katanya.(cir/B)

BINJAI (Waspada): Tim Opsnal Sat Reskrim
Polres Binjai menangkap IL, 45, warga Jl. Letjen
Djamin Ginting, Lingkungan IV, Kelurahan
Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan
karena diduga melakukan penganiayaan terhadap
bocah di bawah umur, Selasa (31/1) malam.

“Dia diamankan dari rumahnya,” kata
Kapolres Binjai AKBP Mohamad Rendra Salipu
saat diwawancara wartawan melalui Kasat
Reskrim AKP Ismawansa, Rabu (1/2) siang.

Menurut Ismawansa, penangkapan IL
berdasarkan laporan dugaan penganiayaan
terhadap AS, 12, pada 12 Januari lalu.

Polisi Tangkap Penganiaya Bocah
Setelah beberapa pekan dilakukan pencarian,

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Binjai akhirnya
menangkap IL di rumahnya. “Menurut
keterangan pelaku, penganiayaan itu dilakukannya
karena kesal. Sebab, korban mengejek dan
mentertawainya saat melintas di depan
rumahnya,” terang Ismawansa.

Dalam kasus itu, IL terancam hukuman
penjara paling lama tiga tahun enam bulan, serta
denda paling besar Rp72 juta, karena dianggap
melanggar UU No. 35 Tahun 2014, tentang
perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang
perlindungan anak.(a05/C)

BALIGE (Waspada): Mobil dinas jenis
pick-up dengan nomor polisi BB 1834 EA
milik Sekretariat kantor Bupati Toba Samosir
terbakar saat sedang berada di rumah pribadi
pelaksana tugas Kabag Umum Jhomsi
Siagian, Rabu (1/2).

Informasi yang dihimpun wartawan, Kamis
(2/2), mobil dinas jenis pick-up ini diketahui
terbakar saat warga sedang melintas dan melihat
kobaran api.

Mobil pemadam kebakaran sempat datang

Mobil Dinas Tobasa Terbakar
untuk membantu memadamkan api, sehingga
kobaran api tidak menjalar ke rumah pelaksana
Kabag Umum. Setelah api dipadamkan, mobil
dinas yang terbakar secepatnya dibawa dari
rumah pelaksana Kabag Umum ke gudang di
samping rumah Dinas Bupati Tobasa.

Pelaksanan Kabag Umum Jhomsi Siagian
dikonfirmasi wartawan via telepon selular
membenarkan kejadian itu. Dia mengatakan
penyebab kebakaran mobil dinas murni korsleting
listrik. (a22/B)

LABUHANDELI ( Waspada): Bupati
Deliserdang Ashari Tambunan mengatakan,
pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan
di wilayah Kabupaten Deliserdang secara
bertahap terus dilakukan guna mendukung
peningkatan perekonomian masyarakat.

“Dari panjang jalan di Deliserdang mencapai
3.589 km, yang sudah diaspal 1.846 km dan masih
tersisa sekitar 1.500 km lagi,” jelas bupati di
hadapan ratusan warga pada kunjungan kerja
sehari di Desa Karang Gading, Kec. Labuhandeli,
Kamis (2/2).

Kunjungan kerja itu diawali dengan pe-

Bupati DS Bantu Warga Labuhandeli

Waspada/HM Husni Siregar/B

BUPATI Deliserdang Ashari Tambunan mencurahkan semen
pada kegiatan gotong royong bersama warga Desa Karang,
Kec. Labuhan Deli, Kamis (2/2).

handeli M. Safii Sihombing menyampaikan
terimakasih kepada seluruh masyarakat yang
telah menunjukkan kebersamaan dan
kekompakan dalam membangun desanya.

Hasril Harahap, Ali Sandi dan Hasan Caniago
mewakili  masyarakat menyampaikan
terimakasih, semoga bantuan yang diberikan
dapat berlanjut sehingga perekonomian
masyarakat di daerah ini lebih meningkat.

Demikian juga infrastruktur jalan yang sudah
sampai ke desa-desa diharapkan berlanjut dan
merata sehingga hasil-hasil pertanian mudah
dipasarkan. (a06/B)

ninjauan kegiatan gotong
royong pembukaan jalan baru
sepanjang 330 meter tanpa ganti
rugi serta penanaman pohon.

Pada kesempatan itu, bupati
juga menyerahkan bantuan
enam unit sampan tangkap
mesin tempel ,  dua unit
motorisasi sampan tradisional,
373 polis asuransi nelayan, satu
unit traktor, lima unit hand-
tractor, 300 kg bibit jagung
kepada kelompok tani, akte
kelahiran kepada 123 anak serta
bantuan peralatan sekolah
kepada murid berprestasi.

Bupati Ashari Tambunan
yang didampingi Ketua TP PKK
Yunita Ashari Tambunan, Asisten
I Syafrullah serta sejumlah
pimpinan SKPD, Camat Labu-



WASPADA

Sabtu

4 Februari 2017Sumatera Utara
K o t a    Zhuhur ‘Ashar Magrib ‘Isya Imsak Shubuh Syuruq

Medan 12:40 16:03 18:40 19:51 05:11 05:21 06:39
B. Aceh 12:54 16:16 18:51 20:02 05:27 05:37 06:54
Binjai 12:41 16:04 18:41 19:52 05:12 05:22 06:40
Bireuen 12:48 16:10 18:46 19:57 05:21 05:31 06:49
B. Pidie 12:48 16:10 18:46 19:57 05:20 05:30 06:47
G. Sitoli 12:45 16:07 18:47 19:58 05:13 05:23 06:40
K. Jahe 12:41 16:03 18:41 19:53 05:11 05:21 06:39
Kisaran 12:37 15:59 18:37 19:48 05:07 05:17 06:34
Kutacane 12:44 16:06 18:43 19:55 05:14 05:24 06:42
Langsa 12:43 16:05 18:42 19:53 05:15 05:25 06:43

K o t a    Zhuhur ‘Ashar Magrib ‘Isya  Imsak Shubuh Syuruq

L.Seumawe 12:46 16:09 18:44 19:55 05:19 05:29 06:47
L. Pakam 12:40 16:02 18:39 19:51 05:10 05:20 06:38
Sei Rampah12:39 16:01 18:38 19:50 05:10 05:20 06:37
Meulaboh 12:50 16:13 18:49 20:01 05:22 05:32 06:50
P.Sidimpuan12:38  16:00  18:40  19:52 05:06 05:16 06:34
P. Siantar 12:39 16:01 18:39 19:51 05:09 05:19 06:36
Balige 12:39 16:01 18:40 19:51 05:08 05:18 06:36
R. Prapat 12:36 15:58 18:37 19:48 05:05 05:15 06:32
Sabang 12:54 16:16 18:50 20:02 05:27 05:37 06:55
Pandan 12:40 16:02 18:42 19:53 05:09 05:19 06:36

K o t a   Zhuhur ‘Ashar Magrib ‘Isya Imsak Shubuh Syuruq

Sibolga 12:40 16:02 18:42 19:53 05:08 05:18 06:36
Sidikalang 12:41 16:04 18:42 19:53 05:11 05:21 06:39
Sigli 12:51 16:13 18:49 20:00 05:24 05:34 06:52
Singkil 12:44 16:06 18:45 19:57 05:13 05:23 06:41
Stabat 12:41 16:03 18:40 19:52 05:12 05:22 06:39
Takengon 12:48 16:10 18:46 19:57 05:20 05:30 06:47
T.Balai 12:36 15:58 18:36 19:48 05:06 05:16 06:34
Tapaktuan 12:46 16:09 18:46 19:58 05:17 05:27 06:44
Tarutung 12:39 16:02 18:41 19:52 05:08 05:18 06:36
T.Tinggi 12:38 16:01 18:38 19:50 05:09 05:19 06:37

Dihisab oleh: Tim Ahli Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Sumut

K o t a    Zhuhur     ‘Ashar Magrib ‘Isya Imsak Shubuh Syuruq

Panyabungan 12:37 15:59 18:40 19:51 05:04 05:14 06:32
Teluk Dalam 12:44 16:06 18:47 19:59 05:11 05:21 06:38
Salak 12:42 16:04 18:42 19:54 05:11 05:21 06:39
Limapuluh 12:37 16:00 18:37 19:49 05:08 05:18 06:35
Parapat 12:39 16:02 18:40 19:51 05:09 05:19 06:37
Gunung Tua 12:36 15:59 18:39 19:50 05:05 05:15 06:32
Sibuhuan 12:36 15:59 18:39 19:50 05:04 05:14 06:31
Lhoksukon 12:46 16:08 18:44 19:55 05:18 05:28 06:46
D.Sanggul 12:40 16:02 18:41 19:53 05:09 05:19 06:37
Kotapinang 12:35 15:57 18:36 19:48 05:03 05:13 06:31
Aek Kanopan 12:36 15:59 18:37 19:49 05:06 05:16 06:33

P. Siantar

Tabrak Pohon
SEPEDAMOTOR Honda

CBR BK 4323 TAJ yang dikemu-
dikan Dinan Sirajudin, 49, warga
Jl. Singosari, Gg. Demak, Kel.
Bantan, Kec. Siantar Barat, me-
nabrak pohon mahoni di ping-
gir jalan. Akibatnya, korban
tewas di tempat.

Warga yang tinggal di sekitar
lokasi kejadian Jl. DI Panjaitan,
Kel. Nagahuta Timur, Kec. Sian-
tar Timur, Kamis (2/2) dinihari,
mendadak heboh dan mencari
sumber suara benturan keras.

Informasi dihimpun me-
nyebutkan korban awalnya me-
ngendarai sepedamotor dengan
kecepatan tinggi dari arah Jl.
Parapat menuju arah Jl. Gereja.
Namun, ketika tiba di lokasi ke-
jadian, tanpa diduga sepeda-
motor dikendarai korban selip
dan menabrak pohon ma-
honi.(a30/B)

Deliserdang

Kasus Narkoba
POLSEK Tanjungmorawa

menangkap dua pelaku penya-
lahgunaan narkotika jenis sabu.
Namun seorang pelaku melari-
kan diri saat sedang transaksi
di Jl. Utama, Dusun IV, Desa Pun-
den Rejo, Kec. Tanjungmorawa,
Kab. Deliserdang.

Informasi yang dihimpun,
Rabu (1/2), dua pelaku yang di-
tangkap yakni Y, 36, dan M, 32,
keduanya warga Desa Punden,
Kec. Tanjungmorawa. Mereka
ditangkap ketika sedang me-
lakukan transaksi. Sedangkan
seorang pelaku berinisial B, 33,
warga Sei Rampah, Kab. Ser-
dang Bedagai, melarikan diri.

Kapolsek Tanjungmorawa
Polres Deliserdang AKP Victor
P. Siagian menjelaskan, penang-
kapan bermula saat anggotanya
mendapat informasi dari ma-
syarakat akan terjadi transaksi
narkoba di rumah M. Polisi lang-
sung bergerak dan menangkap
pelaku di TKP.(cel/B)

Labuhanbatu

Buka Rekening
PEMKAB Labuhanbatu

berupaya meningkatkan kese-
jahteraan para kepala dusun
dan kepala lingkungan di wilayah
tersebut sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Demikian dikatakan Bupati
Labuhanbatu Pangonal Harahap,
Kamis (2/2), pada acara pembuka-
an rekening tabungan bagi Kadus
dan Kepling se-Kabupaten
Labuhanbatu di aula Asrama Haji
Ujung Bandar Rantauprapat.

Kepala BPJS Cabang Rantau-
prapat Yudi Ismawan menguta-
rakan, hubungan antara bupati
dengan instansi di bawah sangat
terjalin dengan baik. Bahkan,
bupati dengan lapang dada
menerima masukan.(c07/B)

Labura

Rawan Kecelakaan
LUBANG di Jalan Lintas Su-

matera (Jalinsum) tepatnya di
Aekkanopan dekat tugu perba-
tasan Kabupaten Labura dengan
Asahan, tampak menganga dan
sangat rawan kecelakaan.

“Lubang tersebut sangat ber-
bahaya. Ada dua hal yang bisa
mengakibatkan kecelakaan. Per-
tama, karena menghindari lu-
bang sehingga tabrakan dengan
pengguna jalan yang lain. Kedua
melindas lubang sehingga terja-
tuh,” ujar Agus Mahendra, 43, warga
Aekkanopan yang sering melintas
di jalan tersebut, Kamis (2/2).

Sementara pihak Dinas Per-
hubungan Labura saat dikon-
firmasi mengatakan, perbaikan
jalan tersebut bukan wewenang
Dishub Kab. Labura. Menurut-
nya, ruas jalan itu merupakan
jalan nasional dan Dishub Kab.
Labura hanya bertanggung-
jawab terhadap keselamatan
pengguna jalan.(char/B)

Batubara

Bantuan Beras
KADES Bandar Rahmat

Tanjungtiram Submiswan
menyerahkan bantuan beras
kepada warga dhuafa/janda di
Balai Desa setempat, Senin (30/
1). Menurut Submiswan, bantu-
an beras sebanyak 3 goni (90
kg) berasal dari pengusaha
nelayan Ahwa untuk diberikan
kepada warga kurang mampu.

    “Jangan dinilai harganya,
tetapi bantuan untuk 30 warga
dhuafa (3 kg per orang) itu ber-
tujuan meringankan beban
warga. Dua hari sebelumnya,
telah diberikan bantuan beras
dari pengusaha setempat untuk
60 warga masing-masing 5 kg,”
kata Submiswan.(a12/B)

TANAH KARO (Waspada): Kerambah jaring
apung produktif yang digunakan petani peternak
ikan di Desa Wisata Tongging, Kec. Merek sebagai
media budidaya ikan air tawar jenis Nila dan
Mas, jumlahnya mulai menyusut.

“Menyusutnya jumlah kerambah jaring
apung milik petani karena mereka sudah mulai
merespon sosialisasi Peraturan Presiden No.
81/2014 tentang rencana tata ruang kawasan
Danau Toba yang digelar forum komunikasi
pimpinan daerah Kab. Karo di Desa Tongging,”
kata Kadis Perikanan Karo Metehsa Karokaro,

Jumlah Keramba Produktif Menyusut

KABANJAHE (Waspada): Kondisi ruas jalan
nasional Medan-Berastagi, Kabupaten Karo di
sejumlah titik semakin parah. Sejumlah
kendaraan tampak mogok di jalan yang diduga
akibat jalan rusak tersebut.

Kerusakan yang paling parah terjadi di
kilometer 45,48,49 Desa Bandar Baru, Kecamatan
Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Selain itu,
di sejumlah titik lain di kawasan Kecamatan
Pancurbatu dan Kecamatan Sibolangit maupun
di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Karo,
terutama di kilometer 59 dan 60 juga dalam
keadaan rusak.

Diperkirakan badan jalan Medan – Berastagi
yang mengalami rusak sepanjang 8 kilometer.
Sedangkan kegiatan proyek tahun 2016 lalu tidak

Waspada/Basita Bukit/B

KERUSAKAN badan jalan Nasional Medan–Berastagi semakin parah.

Jalan Medan–Berastagi Makin Rusak
ada terlihat di lapangan, terutama antara
perbatasan Kota Medan hingga Kota Berastagi.

Pantauan Waspada di lapangan, kondisi jalan
menghubungkan ibukota Provinsi Sumatera
Utara, Medan dengan Kabupaten Karo, Dairi,
Pakpak Barat, Samosir, Tobasa, Simalungun dan
sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh sudah rusak
sejak beberapa bulan lalu. Namun karena tidak
segera diperbaiki kondisinya semakin parah dan
sulit dilewati.

Menurut para sopir, kerusakan jalan tersebut
tidak hanya menghambat kelancaran arus
lalulintas di jalur wisata yang cukup padat itu.
Tetapi juga membuat onderdil dan mesin bus
semakin cepat rusak, sehingga biaya operasional
pelayanan penumpang semakin tinggi.(c09/C)

Waspada/Panitra Nedy Tarigan/B

PETANI keramba jarring apung sedang menimbang ikan hasil budidaya untuk dijual.

Kamis (2/2) di Kabanjahe.
Menurutnya, di tahun 2016, jumlah kerambah

jaring apung sebagai media budidaya ikan air
tawar di Tongging sebelah Utara Danau Toba
sebanyak 800 unit, dan saat ini tinggal 600 unit.

Sepengetahuan Metehsa, kendala untuk
membersihkan kerambah jarring apung di Desa
Tongging, karena petani minta ganti rugi, namun
sampai saat ini tidak ada.

Sebab, sewaktu mereka membuka usaha
kerambah jarring apung, tidak ada surat
perizinan.(cpn/a36/B)

P.SIDIMPUAN (Waspada): Puluhan warga
di Lingkungan Sihoring-Koring, Kec. Padang-
sidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,
mengaku dipungut biaya Rp300-Rp400 ribu
untuk mendapatkan fasilitas air bersih.

Terungkapnya dugaan pungutan liar (pungli)
oleh pihak kontraktor yang mengerjakan proyek
pipanisasi dari PUD Kota Padangsidimpuan TA
2016 dengan nilai kontrak Rp478 juta, ketika
anggota Komisi II DPRD Irsan Effendi Nasution
dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum

Kontraktor Proyek Air Bersih Pungli Warga

Waspada/Ahmad Cerem Meha/B

KOMISI II DPRD Irsan Effendi Nasution dan Direktur Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ayumi, Husni Thamrin
mendatangi warga.

(PDAM) Tirta Ayumi, Husni Thamrin,  men-
datangi warga.

Meri Dalimunthe, 48, warga setempat
mengaku dipungut sejumlah uang untuk upah
penggalian meteran di tanah. Pihak kontraktor
mengutip uang sebesar Rp70 ribu. Selain itu,
dia juga mengeluarkan uang Rp300 ribu untuk
biaya penyambungan pipa ke rumahnya.

“Total biaya pemasang yang dikutip mereka
sebanyak Rp370 ribu,” ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan, apabila dia tidak membe-
rikan uang sesuai yang diminta
oleh rekanan pekerjaan, maka
fasilitas air minum tersebut tidak
akan dipasang ke rumahnya.
Pernyataan yang sama juga
datang dari Herbet Hutabarat,
34, yang juga mengaku dipungut
uang.

Direktur Utama PDAM
Tirta Ayumi Husni Thamrin Na-
sution mengatakan, mengacu
aturan, calon pengguna jasa
jaringan air bersih dibebaskan
dari biaya pemasangan, karena
proyeknya dari PUD Padang-
sidimpuan.

“Kami tidak pernah mela-
kukan pengutipan biaya pema-
sangan karena digratiskan di
Sihoring-koring,” ujarnya, Rabu
(1/2) di kantornya. (c13/c02/C)

NATAL (Waspada): Warga Desa Sinunukan
V, Kecamatan Natal, Kab. Mandailing Natal
memiliki keahlian (skill) baru setelah alokasi
dana desa digunakan untuk membiayai pelatihan
otomotif dan menjahit.

“Selain membangun sarana fisik seperti jalan,
sebagian dana desa kita alokasikan untuk meng-
adakan pelatihan montir mesin dan menjahit
pakaian,” kata Plt Kepala Desa Sinunukan V,
Wiyono, Jumat (3/2).

Untuk montir kendaraan roda dua dan
empat, pesertanya khusus bagi kalangan pemuda
dan latihannya di Bengkel Pangga di desa
tetangga Sinunukan V.

Pelatihan menjahit, pesertanya kaum ibu
dan dipusatkan di Balai Desa Sinunukan V. Selain

Waspada/Ist

KAUM ibu Desa Sinunukan V, Kec. Natal, Kab. Madina, ikut pelatihan menjahit yang dibiayai
dana desa tahun anggaran 2016.

Dana Desa Tingkatkan Skill Warga
memanggil instruktur ahli, juga disiapkan
peralatan praktik seperti mesin jahit, kain dan
peralatan mekanik.

“Program ini merupakan bagian dari pember-
dayaan masyarakat yang pembiayaannya ditam-
pung dalam alokasi dana desa,” tambah Wiyono.

Ketua TP PKK Desa Sinunukan V, Indah Yani,
mengharapkan pelatihan jahit-menjahit bagi
ibu rumah tangga ini membawa manfaat besar
bagi keluarga masing-masing. Utamanya dalam
meningkatkan taraf ekonomi.

“Setelah pelatihan ini, ibu-ibu sudah punya
kesibukan menjahit pakaian di rumah atau buka
usaha baru di tempat lain,” kata Yani didampingi
Siti Jurmiah dan Evi Damayanti selaku instruktur
menjahit. (a27/B)

Sengketa Lahan PT. AR Mulai Memanas

Waspada/Mohot Lubis/B

BIRO Hukum dan Humasy Kementerian Agraria/BPN RI, Dr. Aslan Nur (kiri) sebagai saksi
ahli saat memberikan keterangan di PN Sidimpuan atas sengketa tanah PT AR dengan warga
Batang Toru.

TAPSEL (Waspada): Kasus
sengketa tanah antara warga
Desa Napa, Kecamatan Batang
Toru, Kab.Tapanuli Selatan
dengan PT. Agincourt Resources
(AR) mulai memanas. Pasalnya,
kedua belah pihak merasa
sama-sama memiliki hak atas
obyek sengketa seluas 500 hek-
tare yang saat ini sudah dijadi-
kan bagian dari lokasi tambang
emas.

Pada sidang lanjutan di
Pengadilan Negeri P. Sidimpuan,
Kamis (2/2), pihak tergugat (PT.
AR) menghadirkan saksi ahli
dari Biro Hukum dan Humas
Kementerian Agraria/Badan
Pertanahan Nasioanl (BPN) Dr.
Aslan Nur. Saksi ahli tersebut
menjelaskan tentang kedudu-
kan atau status dan alas hak atas
tanah yang sah menurut keten-
tuan yang berlaku.

Menurut saksi ahli, Surat
Keterangan Tanah (SKT) yang
dikeluarkan pemerintah
termasuk Kades dapat diakui
jika tidak ada orang lain yang
mengklaim dan sudah dikuasai
secara turun-temurun selama
20 tahun. “Surat yang dikeluar-
kan Kades dikuatkan dengan
orang-orang yang paham de-
ngan itu,” kata saksi ahli.

Terkait dengan keabsahan
alat bukti yang dimiliki penggu-
gat berupa Surat Bewije Van

Erkening No. 27 tanggal 3 Sep-
tember 1931 dikeluarkan Resi-
den Tapanuli pada zaman
Belanda (bukti P1) sebagaimana
ditanyakan kuasa hukum tergu-
gat dari Marx & Co, Dr. Aslan
Nur menegaskan itu bukan
kewenangannya. “Saya tidak
bisa katakan ya atau tidak,” tegas
Aslan.

Hingga saat ini, lanjutnya,
tanah adat yang terdaftar di pu-
sat untuk wilayah Sumut hanya
ada tiga (Medan, Deliserdang
dan Binjai). Namun saksi tidak
bisa memastikan kalau di
wilayah Batang Toru tidak ada
tanah adat. “Harus dibuktikan

dulu, saya membaca itu (bukti
P1) sebagai pengukuhan ketua
adat,” ungkapnya.

Jelang akhir pemeriksaan
saksi, kuasa hukum tergugat
mencoba membangun opini
dengan mengatakan keterangan
saksi ahli sebagai pencerahan.
Namun hal itu langsung dipo-
tong majelis hakim yang dipim-
pin Wakil Ketua PN P. Sidimpuan,
Paul Marpaung. “Sudah, begini
saja, kita minta ketegasan
terakhir dari saksi,” kata hakim.

Terkait dengan rencana
pemeriksaan lahan sengketa di
lingkungan PT. AR, hakim
menyatakan, pihaknya sudah

menerima surat dari Kemente-
rian ESDM untuk melaksana-
kan pemeriksaan setempat de-
ngan catatan tidak mengganggu
aktivitas di PT. AR. “Pemeriksaan
setempat dilakukan 10 Februari
2017,” jelas hakim.

Usai sidang, Manajemen PT.
AR bersama kuasa hukum dan
saksi ahli memberi keterangan
pers. Menurut kuasa hukum-
nya, keabsahan surat yang dija-
dikan dasar gugatan oleh ahli
waris keturunan Raja Mando-
ngung Pulungan perlu diuji.
Bahkan, manajemen PT. AR men-
jelaskan, pembebasan lahan itu
sudah melalui proses.(cml/C)

Polisi Tangkap Polisi

Brigadir NS ditangkap ber-
sama seorang temannya FM, 28,
warga Batang Beruh, Sidikalang.

Demikian dikatakan Kasub-
bag Humas Polres Dairi Iptu
Sukanto Berutu kepada warta-

wan di ruang kerjanya, Jumat
(3/2). NS, warga Laembulan,
Kelurahan Panji Dabutar,
Kecamatan Sitinjo, Dairi, kini
diperiksa Propam.

Iptu Sukanto menjelaskan,
tersangka NS dan FM ditangkap
setelah Satuan Narkoba Polres
Dairi mendapat informasi ada
transaksi narkoba di komplek Sta-

dion Lama Sidikalang. Informasi
itu langsung ditindaklanjuti.

Di tempat sepi yang sudah
gelap itu, polisi menemukan
kedua tersangka. Saat digeledah,
ternyata dalam kaus kaki NS
ditemukan empat bungkus
plastik transparan berisi sabu.
Lalu keduanya digelandang ke
Mapolres.(a20/ckm/I)

SIDIKALANG (Waspada): Diduga memiliki sabu,
oknum anggota polisi Pakpak Bharat berinisial
Brigadir NS, 30, ditangkap Sat Narkoba Polres Dairi
dari komplek Stadion Lama Sidikalang, Kamis (2/
2) malam sekira pukul 20:30.

Amran Sinaga Resmi Jadi Wabup Simalungun

Waspada/Ist

WAKIL Bupati Simalungun Amran Sinaga saat dilantik di ruang
Martabe, Lantai II, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

SIMALUNGUN (Waspada):
Gubsu Tengku Erry Nuradi,
Kamis (2/2), melantik Amran
Sinaga menjadi Wakil Bupati
Simalungun di ruang Martabe,
Lantai II, Kantor Gubernur
Sumatera Utara, di Medan.

Acara pelantikan dihadiri
Bupati Simalungun JR Saragih,
ketua dan anggota DPRD serta
sejumlah pimpinan SKPD
Pemkab Simalungun.

Amran Sinaga setelah dilan-
tik menyampaikan terimakasih
kepada semua pihak yang telah
membantu hingga dirinya resmi
dilantik menjadi wakil bupati.
Dia berjanji akan maksimal
melaksanakan amanah yang

diberikan masyarakat.
Bupati Simalungun JR

Saragih yang langsung hadir
dalam pelantikan Amran Sinaga
menyampaikan selamat kepada
wakilnya tersebut.

Menurutnya, pelantikan
Amran Sinaga menjadi Wakil
Bupati Simalungun merupakan
buah ketabahan dan kesabaran
yang selama ini sudah ditun-
jukkan Amran. “Sudah banyak
yang dilalui pak Amran Sinaga,
mulai dari pencoretan sampai
dilantik menjadi Wakil Bupati
Simalungun, dan beliau tetap
tabah tanpa menuntut pe-
mulihan nama baik,” kata JR
Saragih. (a29/B)

KABANJAHE (Waspada):
Aktivitas Gunung Sinabung di
Kabupaten Karo masih cukup
tinggi ditandai dengan sem-
buran abu vulkanik dan luncu-
ran awan panas, Jumat (3/2).

Data yang diperoleh dari
pos pengamatan gunug api
Sinabung, Badan Geologi di
Desa Ndokum Siroga, Kecama-
tan Simpang Empat, Kabupaten
Karo, telah terjadi 3 kali erupsi
pada pukul 01:46, pukul 01:46

Tiga Kali Erupsi, Sinabung Masih Awas
dan pukul 00:09. Dengan tinggi
kolom debu 1.500 hingga 2000
meter.

Selain menyemburkan deni
vulkanik, juga terjadi luncuran
awan panas pada pukul 06:44
dengan jarak luncur 2.500 meter
ke arah Tenggara - Timur dan tinggi
kolom debu 1.000 m, Am: 120 mm,
Lg: 390 detik, ke arah Timur.

Amatan di lapangan, sem-
buran debu vulkanik Gunung
Sinabung sempat mengganggu

aktivitas warga di luar rumah
di wilayah Kecamatan Kaban-
jahe, Berastagi, Simpang Empat,
Naman Teran, Merdeka dan
sejumlah kecamatan lainnya.
Untuk melaksanakan aktivi-
tasnya, warga terpaksa menge-
nakan masker.

Bupati Karo Terkelin Brah-
mana ,SH bersama sejumlah
pejabat Pemkab Karo turun ke
lapangan melihat kondisi di
lapangan. Untuk menjaga agar

debu vulkanik tidak berterba-
ngan kemana-mana, terutama
di kawasan obyek wisata
Berastagi, dikerahkan satu mobil
untuk melakukan penyiraman
di Taman Mejuah-juah. Selain
itu, juga dilakukan pembersihan
monumen pahlawan nasional
Letjen Djamin Ginting.

Mengingat masih tingginya
aktivitas gunung Sinabung, maka
Badan Geologi PVMBG  mene-
tapkan status awas.(c09/c19/C)
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WASPADA

Sabtu
4 Februari 2017 Agenda

07.30 Paw Patrol
08.30 Tom ANd Jerry
10.00 Marimar
12.00 Eksis
13.00 Buletin Siang
15.00 Obsesi
16.00 Awas ADa Sule
17.00 World’s
Deadliest
18.00 Big Movies
20.00 Big Movies
22.30 Big Movies
00.00 Buletin
Indonesia Malam

 Jadwal acara TV di atas bisa diubah sewaktu-waktu oleh stasiun TV yang bersangkutan tanpa pemberitahuanCATATAN

07.00 Upin Ipin
08.00 Pada Zaman
Dahulu
08.30 Little Khrisna
09.00 Raden Kian
Santang
11.00 Seleb On News
11.30 Lintas Siang
12.00 Upin Ipin
13.30 Ronaldowati
15.30 Rumah Mama
Ami
16.30 Lintas Petang
17.00 Bernard Bear
Reborn
18.00 Adit Dan Sopo
Jarwo
18.30 Upin Ipin
19.00 Ayu ANak
Dep9ok
20.00.Pangako Sa ‘yo
(Janjiku)
22.00 On The Wings Of
Love
23.00 Warkop

07.30 Shiva
08.15 Pandu
09.15 I Love Jinny
10.30 Tuyul Dan
Mbak Yul Reborn
11.10 Topik Terkini
Siang
12.00 Shiva
12.30 Anandhi
13.30 Thapki
14.30 Archana
Mencari CInta
15.10 Topik Terkini
15.30 Gopi
17.30 Lonceng Cinta
19.30 Mohabbatein
21.30 Take Me Out
Indonesia
00.00 Selamat
Malam Indonesia

06.00 Mamah
Dan Aa Ber- Aksi
07.30 Keluarga
Somat
08.00 Sinema Pagi
10.00 KISS Pagi
11.00 Live Patroli
12.00 Sinema
Siang
14.00 Hot KiSS
15.00 Fokus Sore
15.30 Program
Musik
18.00 Dangdut
Academia
20.00 Dangdut
Academia
21.00 Dangdut
Academia
00.00 Just For
Laugh

06.00 Bincang Pagi
08.00 Metro Kini
09.00 Eleven Show
11.00 Metro Siang’
13.00 Wideshot
15.00 Metro Sore
16.00 Wideshot
17.00 Metro Hari
Ini
18.00 Prime Time
News
19.30 Trending
Topic
20.05  1000 Meter
21.30 Top 9 News
22.30 Realitas
23.05 Metro Sport
23.30 Metro
Malam

07.30 Good
Mornings
09.30 Dunia Punya
Cerita
10.00 Cerita
Perempuan
11.00 Insert Update
11.30 ita Islami
Siang
12.00 Ummat
12.30 CNN
Indonesia News
Reports
13.00 Insert Siang
14.00 Tanpa Batas
15.30 Rumpi (No
Secret)
16.30 Festival
Sinema Indonesia
18.00 Bioskop
TransTV
19.30 Bioskop
TransTV
23.00 CNN
Indonesia  Night
News

06.30  Apa Kabar
Indonesia Pagi
08.30 Tempo Hari
09.00 Makna Pasar
09.30 Kabar Pasar
10.00 Coffe Break
11.00 Album
11.30 Kabar Siang
13.30 Kabar Arena
Siang
15.00 Kabar Pasar
Sore
15.30 Menyingkap
Tabir
16.30 Bedah Kasus
17.00 Kabar Petang
19.00 Kabar Tokoh
20.00 Apa Kabar
Indonesia Malam
21.30 Kabar Hari Ini
22.30 Kabar Arena

07.00 Bintang 5
07.30 SCTV Music
Inbox
09.00 SCTV
Infotainment
Halo Selebriti
10.00 SCTV FTV Pagi
12.00 Liputan 6 Siang
12.30 FTV SIang
14.30 Promise Film
16.00 Liputan 6
Petang
16.30 SCTV Sinetron
Ganteng Ganteng
Srigala
17.35 DCTF Sinetron
Gerhana Bulan
19.00 SCTV SInetron
Pangeran 2
20.30 Mermaid In
Love 2 Dunia
22.00 SCTV Sinetron
Surga Yang Ke 2
23.30 SCTV FTV
Utama

07.15 Selebrita Pagi
08.00 Cermin
Kehidupan
09.00 Rahasia Tuhan
10.00 Doeloe Dan
Sekarang
10.30 CCTV
11.15 Selebrita Pagi
12.00 Redaksi Siang
12.30 Laptop Si Unyil
13.05 Bocah Petualang
13.35 Dunia Binatang
14.10 Tau Gak Sih
14.45 Redaksiana
15.15 Jejak Petualang
15.45 Indonesiaku
16.15 Redaksi Sore
17.00 Rumah Uya
18.00 Hitam Putih
19.00 On The Spot
20.00 OVJ
21.30 The Rooftop
22.30 KOntroversi
23.00 Redaksi Malam
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07.15 Sinema Pagi
08.00 Dora Emon
10.15 Intens
11.00 Silet
11.30 Seputar
Indonesia Siang
12.00 Sinema Siang
14.00 Sinema Sore
16.00 Seputar
Indonesia
16.30 Tukang Ojek
Pengkolan
17.45 Anak Jalanan
19.45 Tukang Bubur
Naik Haji
21.00 Anugrah
Cinta
22.30 Box Office
Movies

07.30 Pagi Pagi
08.30 Kesempurnaan
Cinta
09.30 Tetangga Masa
Gitu?
10.00 OK Jek
11.00 Komedi Night Live
12.00 Net 12
13.00 Break Out
14.00 Wonderfood
14.30 OK Food
15.00 The Comments
16.00 Net 16
16.30 Entertainments
News
17.00 Waktu Indonesia
Bercanda
18.00 Kelas International
19.00 OK JEK
20.00 Ini Talkshow
21.30 86
23.00 Tonight Show

Leonardo DiCaprio
Presenter Oscar

Kyuhyun  Pelayan Publik
Perwakilan agensi Super Junior, SM Entertainment meng-

konfirmasi bahwa salah satu artisnya, Kyuhyun Super Junior
akan mendaftarkan diri  mengikuti wajib militer di usianya
yang ke-30 tahun.

Perwakilan agensi SM Entertainment juga menambahkan,
Kyuhyun akan memenuhi layanan wajib militer sebagai pekerja
di tempat pelayanan publik tingkat empat untuk  administrasi
tenaga kerja militer.

Ia akan mendaftar  menerima pelatihan dasar militer selama
empat minggu, namun tanggal pasti pendaftaran masih belum
bisa dikonfirmasi.

Sebelumnya, terdengar kabar berita bahwa Kyuhyun tidak
akan menjalani wajib militer karena ia memiliki  penyakit yang
bisa membebaskannya dari wajib militer.

Namun sebagai warga negara yang baik ia merasa harus
tetap menjalankan kewajibannya selama itu tidak memberat-
kannya.

Kyuhyun sebelumnya terlibat dalam kecelakaan mobil
bersama beberapa member Super Junior lainnya pada tahun
2007.

Disebutkan bahwa Kyuhyun mengalami cidera  paling serius
diantara member yang lainnya. Ia pun harus beristirahat selama
empat bulan untuk sepenuhnya sembuh dari cidera serius.

Sebab itulah, anggota Super Junior ini menerima putusan
me-mungkinkannya   memenuhi dinas militer sebagai pekerja
laya-nan publik.

Saat ini Kyuhyun masih menjadi presenter  acara Radio
Star di stasiun TV MBC. Soompi/Nur Kyuhyun/Fanpop.

Leonardo DiCaprio/rtr

Academy Awards biasanya
menampilkan pemenang Os-
car sebelumnya sebagai pre-
senter, dan tampaknya Acade-
my Awards 2017 akan melan-
jutkan tradisi ini.

Leonardo DiCaprio, Brie
Larson, Mark Rylance dan Ali-
cia Vikander bersiap mengha-
diri Academy Awards tahun
ini.

DiCaprio memenangkan
aktor terbaik Oscar tahun lalu
untuk perannya dalam The Re-
venant setelah empat kali ma-

suk dalam kategori tersebut.
Larson memenangkan aktris
terbaik untuk perannya daam
“Room” dan telah mengumu-
mkan kategori aktor terbaik di
Golden Globe dan SAG Awards
tahun ini.

DiCaprio juga mengumu-
mkan kategori aktris terbaik
untuk film drama di Golden
Globe tahun ini.

Rylance memenangkan
aktor pendukung terbaik un-
tuk perannya di Bridge of Spi-
es, dan Vikander memenang-

kan aktris pendukung terbaik
untuk perannya The Danish
Girl.

Nominasi tahun ini dinilai
lebih beragam dibanding dua
tahun belakangan.

Acara Oscar ke-89  akan di-
selenggarakan  Jimmy Kim-
mel,  akan disiarkan secara la-
ngsung ABC dari Dolby Thea-
tre di Hollywood & Haighland
Center pada 26 Februari pukul
7 malam waktu setempat, de-
mikian The Hollywood Repor-
ter.(ant)

Jessica Alba Bintangi
Film Perang Korea

CEO Taewon Entertainme-
nt Jung Tae-won, mengatakan,
tengah mempertimbangkan
aktris Hollywood Jessica Alba
bergabung dalam produksi
filmnya  dengan judul tentatif
“Jangsari Battle”.

    Jung memproduksi film
perang Korea Operation Chro-
mite tahun lalu,  dibintangi
aktor Hollywood Liam Neeson
dalam perannya sebagai Jen-
deral Douglas MacArthur. Film
tersebut mengumpulkan tu-
juh miliar penonton.

Produser film tersebut saat
ini berencana  membuat seku-
el Operation Chromite berfo-

kus pada pertempuran Jangsa-
ri  merupakan operasi tipuan
memancing musuh untuk ke-
berhasilan Operation Chromi-
te, pendaratan pasukan PBB
di kota pelabuhan Incheon.

“Jangsari Battle” akan mu-
lai syuting pada April  disutra-
darai  Kim Yoo-jin sutradara
“A Promise” (1998) dan “The
Divine Weapon” (2008).

Jung mengatakan kepada
Yonhap News bahwa dia beru-
saha  menjadikan aktris Holly-
wood tersebut sebagai kores-
ponden perang asal AS Margu-
erite Higgins. “Saya telah me-
meriksa jadwal dan honornya

melalui agennya. Saya beren-
cana ke AS  berbicara dengan
agensinya ketika naskah telah
selesai,” kata dia.

“Jessica Alba memiliki stru-
ktur wajah  sangat mirip deng-
an Marguerite Higgins. Dia
akan menjadi bintang tamu
dalam film tersebut,” tambah
dia.

Marguerite Higgins adalah
wartawan perang asal AS un-
tuk New York Herald Tribune
yang memperkenalkan kegia-
tan Korean Marine Corps ke-
pada dunia saat Perang Korea
(1950-1953), demikian Korea
Times.(ant)Jessica Alba/IMDb

Cinta Dari Surga Pengobat Rindu Ari Wibowo
Setelah sekian lama absen dari dunia hiburan, akhirnya

aktor senior Ari Wibowo kembali menghiasi layar kaca. Ari di-
percayai  melakoni salah satu peran dalam sinetron terbaru
MNC Pictures, Cinta Dari Surga.

Ari Wibowo tampak bersyukur karena bisa mengobati kerin-
duannya. Ia mengaku rindu dan tidak bisa seratus persen meni-
nggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya.
“Enggak bisa tinggalkan seratus persen buat tinggalin dunia
entertainment, dunia sinetron, film. Ada kerinduan buat balik
kesini lagi,” imbuhnya dalam tayangan Go Spot, Jumat (3/2).

Sinetron  akan tayang dalam waktu dekat di RCTI ini mengo-
bati kerinduan Ari Wibowo. Ia takjub ketika melihat penggarapan
dinilainya sangat detail dan akting dari para pemain  memiliki
usia cukup muda. Hal tersebut membuat semangatnya semakin
membara  melakukan akting sebaik mungkin.

“Yang saya lihat penggarapannya sangat detail, sesuatu
belakangan ini mungkin kurang diperhatikan. Jarang saya lihat
sinetron begini. Jujur aja tentunya juga pasti menambah sema-
ngat saya,” tambahnya.

Ari Wibowo berharap masyarakat bisa menerima sinetron
ini dengan baik. Sinetron Cinta Dari Surga merupakan serial
drama  mengisahkan kisah cinta dua anak manusia  memiliki
perbedaan status sosial.

Selain Ari Wibowo, sinetron ini juga menggandeng Aliff
Ali Khan, Melayu Nicole, Billy Davidson, Haviza Devi Anjani,
Carelia Raissa, Andi Soraya, Erwin Cortez, Unique Priscilla,
dan masih banyak lagi.(okz)

Harry Styles Ulang Tahun
Ari Wibowo/okz

Tengah hiatus bukan bera-
rti mereka tidak memikirkan
satu sama lain. Saat Harry Sty-
les ulang tahun  Rabu (1/2), se-
mua temannya di One Direc-
tion mengucapkan selamat
kepadanya di Twitter.

Pesan dimulai dengan twe-
et dari Niall Horan, diikuti pe-
san dari Liam Payne dan Louis
Tomlinson. @Harry_Styles ha-
ppy birthday mate. Have a go-
od day , see ya soon

— Niall Horan (@NiallOffi-
cial) February 1, 2017 @Ha-rry_-
Styles Happy birthday H ??hope
you’ve had a good one! Much love
Payno x— Liam (@LiamPayne)
February 1, 2017

@Harry_Styles happy bir-
thday mate! Have a sick ni-ght—
Louis Tomlinson (@Lou-is_Tomli-
nson) February 2, 2017.

Styles akan membuat de-but
aktingnya di film  berkisah tentang
Perang Dunia II besutan Chris-
topher Nolan “Dunkirk”. Semen-
tara itu, Billboard melaporkan pa-
da Juni lalu Styles telah menan-
datangani kontrak rekaman solo
dengan Columbia Records na-
mun belum ada update jadwal
rilis.(ant) Harry Styles/The Inquisitr

Film Chrisye,

Velove Vexia Jadi Istri Vino G Bastian
Velove Vexia  menjadi istri

Vino G Bastian dalam film Ch-
risye, film teranyar garapan
rumah produksi MNC Pictu-
res. Tantangan berat jelas tera-
sa bagi Velove  menjadi istri Vi-
no atau sebagai Damayanti
Noor. Terlebih dengan setting
cerita dari tahun 70-an hingga
90-an, di mana Damayanti
mengalami banyak peruba-

han sebagai seorang istri.
“Sulitnya adalah saya ha-

rus bisa membeda-bedakan
(hubungan) pernikahan di se-
puluh tahun seperti apa, ada-
nya anak pertama itu seperti
apa. Itu kan ada perubahan,
pasti kan ada perasaan lebih
mengerti dan lain sebagainya,”
jelas putri pengacara OC Kali-
gis tersebut.

Sosok Yanti pun rupanya
sangat berbeda dari sosok istri
pada umumnya. Ia adalah seo-
rang istri setia yang selalu me-
nemani almarhum Chrisye se-
lama hidupnya. “Mbak Yanti
dan Chrisye  justru bukan sua-
mi istri yang punya panggilan
ayah, ibu, gitu enggak. Mereka
cuek, lebih kayak partner ya
jatuhnya. Kalau Mbak Yanti

dan Chrisye apapun selalu di-
diskusikan jadi kayak teman
hidup, dan saling menghargai
omongan satu sama lain. De-
ngan cueknya Yanti dia tetap
merhatiin Chrisye,” lanjutnya.

Kisah hidup Chrisye akan
diangkat menjadi sebuah film
biopik  diarahkan  sutradara
kenamaan, Rizal Mantova-
ni.(okz) Velove Vexia/okz

Twice Luncurkan
Album Baru

Girl band asal Korea Selatan, Twice akan meluncurkan album
terbarunya pada 20 Februari ini, menurut SNS  dipublikasikan
agensi mereka.  Kendati begitu, tidak ada informasi tambahan
diberikan menyoal comebacknya ketujuh personel, yakni
Jeongyeon, Dahyun, Mina, Sana, Nayeon, Momo, Jihyo,
Chaeyoung dan Tzuyu.

Pihak JYP Entertainment, agensi Twice pernah mengungkap-
kan bahwa album baru  merupakan versi pengemasan ulang
dari TWICEcoaster:LANE1  ditambah lagu baru.

Sebelum meluncurkan album terbaru, grup berisi sembilan
anggota ini akan menggelar konser individual pertama berjudul
TWICE Land-The Opening pada 17-19 Februari di SK Olympic
Handball Gymnasium di Olympic Park, Seoul.

Twice sendiri terakhir kali meluncurkan albumnya, TWICE-
coaster: Lane 1,”  pada 23 Oktober lalu. Sementara  lagu “TT”
mereka kini telah ditonton lebih dari 125 juta orang pada ha-
laman YouTube resmi mereka. Demikian seperti dilansir Korean
Times.(ant) Twice/news.sbs
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Ilhamsyah
SMAN 1 Tanjungpura
“Senang dan seru karena mendapat wawasan
tentang dunia ilmu komunikasi yang

diberikan tim STIK-P. Pastinya, siswa kami
banyak yang belum mengetahui secara
jelas, malah bisa dibilang hanya pernah
dengar saja seperti broadcasting atau
public relations. Begitu mendengar
materi dari STIK-P, saya sepertinya mulai
tertarik untuk mengetahui lebih jauh

tentang ilmu komunikasi itu sendiri.
Sekali lagi makasih buat STIK-P karena

mau berkunjung ke sekolah kami. STIK-P
paten!”

Indah Sari Dalimunthe
SMAN 1 Tanjungpura

“Yang jelas saya dan teman-teman bersyukur
karena tim Roadshow STIK-P mau berkunjung ke
sekolah kami dan membagi banyak ilmu tentang
komunikasi. Jujur, awalnya saya sangat kurang

mengetahui tentang ilmu jurnalisme,
broadcasting, dan public relations. Setelah

acara ini, kami jadi banyak tahu dan tambah
wawasan. Saya berharap ini bukan pertama

dan terakhir STIK-P berkunjung. Kami
berharap mereka always memberikan

banyak wawasan kepada sekolah kami lagi
di masa mendatang.”

MENJADI juara dalam sebuah kompetisi
memang merupakan prestasi
membanggakan, tapi bukan berarti membuat
kita cepat berpuas diri. Hal inilah yang
tertanam dalam diri M Farhan Nauri (foto)
untuk tetap bekerja keras mengejar
berprestasi.

 Berbicara prestasi memang rasanya
sudah melekat dengan siswa SMAN 3 Medan
kelas XI MIA 1 ini, di antaranya juara I Fisika
dalam Kompetisi Sains tingkat Sumut tahun
2017. Bahkan tahun lalu, dirinya juga berhasil
meraih beberapa juara seperti peringkat tiga
nasional try out pra OSN LOPI 2016, harapan
III Sains Kompetisi dan Festival Budaya se
Sumatera, dan medali perunggu Methodist 2
Education Expo 2016 se-Sumut.

Anak kedua dari pasangan Dedi Gusman
dan Siti Hajar ini mengaku segudang gelar
juara yang diraihnya lahir dari sebuah kerja
keras dan semangat terus berprestasi.
Sehingga tidak alasan untuk  berpuas diri,
justru juara yang diraih dijadikan motivasi diri
agar lebih banyak meraih juara.

“Biasanya kalau kita cepat puas diri, tentu

FFFFFarhan Tarhan Tarhan Tarhan Tarhan Tak Ingin Ceak Ingin Ceak Ingin Ceak Ingin Ceak Ingin Cepapapapapat Puas Dirit Puas Dirit Puas Dirit Puas Dirit Puas Diri
Jawara Olimpiade Sains Sumut

tidak ada lagi semangat dalam berusaha serta
motivasi untuk terus belajar, bahkan akan
terkesan sombong. Tentu sebagai pelajar dan
calon intelektual, saya tidak mau seperti itu,”
terang alumni SMPN 27 Medan ini kepada
Kreasi, Kamis (2/2).

Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan
sejauh ini memang persaingan yang
ditunjukkan para siswa di Indonesia,
khususnya Medan, terbilang kompetitif. Hal
tersebut menunjukkan semangat berprestasi
sungguh luar biasa.

“Lihat saja, setiap ada kompetisi baik di
bidang akademik, seni, dan olahraga pasti
jumlahnya mencapai ratusan, bahkan ribuan.
Ini juga yang membuat saya semakin
termotivasi untuk meraih hasil terbaik dalam
setiap kompetisi,” terangnya.

“Untuk ke depan saya akan ikuti beberapa
kompetisi, seperti pada Minggu ini ikut
Internasional Sains Olimpiade di USU dan
pelatihan intensif untuk Pra OSK LOPI di
Bogor,” pungkas cowok berusia 16 tahun
tersebut.

*Arianda Tanjung/F Waspada/Arianda Tanjung/B

Roadshow STIK-P di SMAN 1 Tj Pura, SMA Eria

Seru, Menyenangkan, dan EdukatifSeru, Menyenangkan, dan Edukatif

UKSES di tahun-tahun
sebelumnya, tahun ini Sekolah

Untuk roadshow
perdananya, tim STIK-P
menyambangi dua sekolah
di kabupaten/kota berbeda,
yakni SMA Eria Medan pada
Senin (30/1) dan SMAN 1
Tanjungpura, Kabupaten
Langkat, Kamis (2/2).

Seperti biasa, acara tidak
hanya diisi hiburan

menyenangkan dan
menghibur, tapi juga
mengedukasi siswa dengan
materi seputar dunia ilmu
komunikasi meliputi ilmu
jurnalisme, broadcasting,
dan public relations (PR).
Tentunya pemberian materi
diberikan oleh narasumber
yang memang berkompeten

S
Tinggi Ilmu Komunikasi
“Pembangunan” (STIK-P) Medan
kembali menggelar roadshow
dengan mengambil tema ‘Student
Today, Leader Tomorrow’.

dan ahli di bidangnya.
Diawali kegiatan di SMA

Eria, STIK-P mendatangkan
Ayu Alfinia Qory SIKom.
Ayu sendiri merupakan
lulusan kampus orange
pada 2015 lalu dan tercatat
sebagai reporter I-News TV
di Medan. Spontan, paras
cantik Ayu menghipnotis
siswa khususnya laki-laki
untuk mendengar materi
yang disampaikannya.

“Aku pribadi patut
bersyukur karena
pengalaman dan karir yang
aku dapat sekarang juga
berkat studi di STIK-P.
Kampus kecil bukan
penghalang bagi aku
menjadi reporter, bahkan
STIK-P lah yang berperang

melahirkan para jurnalis
yang ada di Kota Medan
sekarang ini,” kata Ayu.

Di SMAN 1 Tanjungpura,
antusiasme siswa tak kalah
heboh. Sederet pertanyaan
bertubi-tubi harus diladeni
oleh Austin Tumengkol SSos
MIKom (Puket I STIK-P)
dan Dra Hj Nadra Ideyani
Vita MSi (Kajur PR STIK-P)
seputar jurnalisme, public
relations plus potensi
lulusan setamatnya dari
STIK-P nanti.

“Dengan maraknya
media khususnya online
dewasa ini, pasar menuntut
lulusan ilmu jurnalisme
yang siap pakai dan
profesional. Kebutuhan
akan jurnalis tidak akan
surut, hanya saja profesi
wartawan tidak bisa
sembarangan karena harus
memiliki skill tertentu. Di
sinilah peran STIK-P
terlihat, apalagi 85 %
wartawan yang ada di
Sumut sekarang memang
lulusan dari STIK-P,” sebut
Austin yang juga Pemimpin
Redaksi Waspada Online.

Nadra memaparkan
bahwa perusahaan-
perusahaan selalu
membutuhkan praktisi PR
yang andal dan kompeten.
Sebagai kampus yang
mengajarkan PR secara
khusus, mahasiswa sudah
siap terjun dan bersaing
serta menduduki posisi
strategis nantinya.

Di salah satu SLTA
favorit di Langkat ini,
pemateri cukup aktif
berinteraksi dengan siswa
yang memang sangat
tertarik mengetahui lebih
jauh tentang ilmu
komunikasi itu sendiri. Tak
cukup sampai di situ, siswa
juga mendapat wawasan
serta pengalaman baru
praktik sebagai reporter di
depan kamera.

Kepala SMA Swasta Eria,
Drs H Khoiruddin Hasibuan
MPd, mengatakan
kehadiran STIK-P selalu
membawa manfaat bagi
siswanya yang masih
bingung memilih jurusan
kuliah. Dikatakan, STIK-P
yang didirikan tokoh pers
nasional Hj Ani Idrus dan
mengajarkan ilmu
komunikasi kerap menjadi
favorit bagi lulusan SLTA.

   Kepala SMAN 1
Tanjungpura, Drs
Syafruddin, mengaku
senang dan menyambut
positif kunjungan tim STIK-
P. Syafruddin mengaku ilmu
komunikasi memang marak
diminati lulusan SLTA
seiring perkembangan dan
dinamika zaman.

Setelah Tanjungpura,
STIK-P direncanakan akan
menyambangi Kisaran,
Brastagi, Binjai, Stabat,
Lubukpakam, Tebingtinggi,
dan Serdang Bedagai.

*Arianda Tanjung/F

Waspada/Arianda Tanjung/C

SISWA SMAN 1 Tanjungpura memperagakan lambang komunikasi di sela-sela kegiatan roadshow STIK-P Goes To School di sekolah tersebut, Kamis (2/2).

Waspada/Arianda Tanjung/C

PESERTA terbaik Perguruan Eria Medan bersama Puket I STIK-P Austin Tumengkol SSos MIKom
dan Ayu Alfinia Qory, Senin (30/1).

Waspada/Arianda Tanjung/C

PEMRED Waspada Online Austin Tumengkol berinteraksi dengan salah seorang siswa peserta
roadshow STIK-P di SMAN 1 Tanjungpura.

Waspada/Arianda Tanjung/C

SISWA kelas XII SMAN 1 Tanjungpura antusias mendengarkan materi PR dari Ketua Konsentrasi
Public Relations STIK-P, Dra Hj Nadra Ideyani Vita MSi.

Waspada/Arianda Tanjung/C

INDAH Sari Dalimunthe praktik menjadi reporter televisi.

Waspada/Arianda Tanjung/C

KEPALA SMAN 1 Tanjungpura Drs Syafruddin bersama siswa terbaik lomba news reporting di sekolah tersebut.

Waspada/Arianda Tanjung/C

REPORTER I-News TV Ayu Alfinia Qory yang juga lulusan STIK-P memberi tips news reporting
kepada siswa SMK Swasta Eria.

*Teks & Foto: Arianda Tanjung/B/F


