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Hakim Cecar Ahok:
Apa Hubungannya Ikan
Dengan Al Maidah?
JAKARTA (Waspada): Ketua Majelis Hakim Dwiarso
Budi Santiarto menanyakan ihwal hubungan antara budidaya
ikan kerapu dan surah Al-Maidah ayat 51 dalam pidato
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. “Maksudnya saudara
itu apa? ikan dengan Al-Maidah itu apa hubungannya?”
tanya Dwiarso kepada Ahok di di Auditorium Kementerian
Pertanian, Jakarta, Selasa (4/4) malam.
Mendengar pertanyaan hakim, Ahok mengatakan, mengutip surat Al-Maidah lantaran
saat dirinya berpidato, seperti tidak mendapatkan tanggapan dari para ibu yang hadir dalam
sosialisasi tersebut. Dia merasa ibu-ibu tidak
antusias. Padahal, program yang sedang
ditawarkan sangatlah menarik.
“Saya sampaikan berkali-kali keuntungan
program ini, tapi warga kurang respons. Saya
tebak-tebak, apakah karena uang. Terlintas
ini angan-jangan kayak di Belitung, orang polos,
karena dia pikir dalam Pilkada, harus bayar
budi nih kalau milih program,” kata Ahok.
Lanjut ke hal A2 kol. 1
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Tim Pembela Muslim
Bantah Sekjen FUI Mau
Tabrakkan Truk Ke DPR
JAKARTA (Waspada): Tim Advokasi Gerakan Pengawal
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GPNF MUI) Achmad
Michdan membantah Sekjen Forum Umat Islam (FUI)
ustadz Muhammad Al Khaththath punya rencana untuk
menabrakkan truk ke gedung DPR dan membuat ricuh
saat aksi 313 (Jumat 31 Maret). “Nggak ada itu, mau masuk
lewat gorong-gorong, nabrak. Nggak adalah,”
ujar Michdan di Gedung Komnas HAM,
Jakarta, Selasa (4/4).
Koordinator Tim Pembela Muslim (TPM)
itu juga menyampaikan tak ada pembicaraan
soal dana Rp 3 miliar untuk menggulingkan
Presiden Jokowi. Bahkan, penyidik juga tak
menanyakan untuk apa keperluan uang itu.
“Kalau dari ustadz Al Khaththtath itu, dari
34 pertanyaan yang uang saja, itu nggak
ditanyakan itu uang untuk apa, juga nggak
dipersoalkan,” katanya.
Sebelumnya, jelang aksi 313 pada Jumat
(31/3), polisi menangkap lima orang yang

Lanjut ke hal A2 kol. 4

Mengapa Ahok
Tidak Ditahan, Tapi
Al-Khaththath Ditahan?

Polisi: Tersangka Makar
Bakal Gelar Aksi
Serentak Di 5 kota

JAKARTA (Waspada): Komisioner Komnas
HAM Maneger Nasution mengkritik keputusan
polisi yang menangkap Sekjen Forum Umat
Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan
empat aktivis pada Jumat (31/3) lalu.
Menurut dia, perlakuan terhadap mereka
berbeda dengan yang diterima terdakwa kasus
dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok). Ketika Al-Khaththath dan
empat rekannya langsung ditangkap, Ahok
malah masih melenggang.
“Diskriminatif itu termasuk pelanggaran
HAM. Misalnya ada orang yang melakukan
penistaan agama. Semua orang yang diduga
(menistakan agama) langsung ditahan, tetapi
ada yang tidak ditahan,” kata Maneger di
Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (4/4).

Antara

JAKARTA (Waspada): Polisi menangkap
lima orang di antara Sekjen Forum Umat
Islam (FUI) KH Muhammad Khaththaht
jelang aksi 313 (Jumat 31 Maret). Mereka
diduga akan melakukan makar. Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo
Argo Yuwono mengatakan, ada beberapa
agenda yang akan dilakukan oleh para
tersangka makar tersebut
Menurutnya, agenda tersebut disampaikan saat mereka melakukan pertemuan
di daerah Menteng dan Kalibata. “Ya artinya
yang utama dari pertemuan itu adalah untuk
menggulingkan pemerintahan yang sah
dengan menduduki Gedung DPR, itu yang
pertama. Itu baru perencanaan ya di situ.
Yang kedua adalah nanti akan dilaksanakan

Lanjut ke hal A2 kol. 1

GUBERNUR DKI Jakarta nonaktif Ahok memasuki ruang sidang untuk menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di
PN Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (4/4). Sidang ke-17 itu beragendakan pemeriksaan terdakwa Ahok.

Lanjut ke hal A2 kol. 6

Gugatan Mualem Gugur
BANDA ACEH (Waspada): Gugatan Cagub/
Cawagub Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid ke
Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan gugur
ketika MK menolak sengketa Pilkada yang diajukan paslon tersebut. Putusan majelis hakim disampaikan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/4).

Mualem-TA Khalid sebagai
pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan.
“Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait
mengenai kududukan hukum
pemohon, kemudian menya-

takan permohonan pemohon
tidak dapat diterima,” kata
Panitera Pengganti Syukri Asy’ari
seperti dikutip dari putusan MK
dengan nomor 31/PHP.GUBXV/2017.
MK menjalankan putusannya dengan menggunakan

UU Pilkada, hal itu membuat
kubu Muzakir – TA Khalid menyesalkan hal tersebut. Kepada
Wa s p a d a , k u a s a h u k u m
pasangan nomor urut lima itu,
Kamaruddin mengatakan
putusan MK harus dihormati.
Tetapi, kata dia, putusan itu

dinilai sangat prematur. “Putusan MK sangat prematur dan
sulit untuk kita terima,” katanya
dihubungi melalui telefon. Ia
berpendapat, putusan MK
yang tidak menganggap Pilkada di Aceh tidak masuk
dalam kekhususan Aceh

sangat keliru.
Selama ini, lanjut Kamaruddin, Pilkada masuk dalam kekhususan Aceh. Ia mencontohkan seperti rekrutmen penyelenggara Pilkada, penentuan
tahapan penyelenggara dan
persyaratan sebagai calon itu

juga menggunakan UUPA.
“Ketika penyelesaian, dikatakan penyelenggaraan pilkada di Aceh tidak masuk
bagian dari kekhususan Aceh.
Ini kan aneh,” katanya.

Lanjut ke hal A2 kol. 3

Dugaan Kucuran Dana
Makar Dari Tommy Ditelusuri
JAKARTA (Waspada):Tim penyidik dari Direktorat Kriminal
Umum Polda Metro Jaya masih menelusuri dugaan adanya
keterlibatan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam
kasus dugaan pemufakatan makar yang telah menjerat tersangka
Firza Husein yang merupakan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat
Cendana (SSC).
“Kami akan cek, apa ada aliran dana ke SSC,” kata Kepala
Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar
Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (4/4).
Tommy sebelumnya tidak hadir pada pemanggilan pertama
dari tim penyidik pada Jumat 31 Maret lalu.
Lanjut ke hal A2 kol. 3

Antara

KETUA Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat bersama anggota Majelis Hakim Konstitusi,
Anwar Usman dan anggota Majelis Hakim Konstitusi (MK) Maria Farida Indrati berbincang
dengan petugas di sela-sela sidang putusan atas perkara gugatan hasil Pilkada Serentak 2017
Provinsi Aceh di MK, Jakarta, Selasa (4/4).

Poldasu Belum Mampu Ungkap
Pelaku Perambahan Hutan
MEDAN (Waspada): Poldasu belum mampu mengungkap otak pelaku perambahan
hutan di hulu Sungai Batang
Ayumi Padangsidimpuan yang
diduga penyebab terjadinya
banjir bandang.
Kabid Humas Poldasu
Kombes Rina Sari Ginting mengakui, sampai saat ini pihaknya
belum mampu mengidentifikasi
siapa pelaku pembalakan atau
alih fungsi hutan di kawasan
hulu sungai yang telah menyapu

puluhan rumah penduduk.
“Belum bisa kita identifikasi
siapa saja pelaku pembalakan
hutan itu,” kata Rina Sari Ginting,
Selasa (4/4).
Padahal, berdasarkan pemantauan yang dilakukan tim
dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(PU-PERA) dari udara beberapa waktu lalu, banyak ditemukan gelondongan kayu baik yang
baru dipotong maupun sudah
lama terseret arus sungai.

Al Bayan

Bahkan, kementerian ini memastikan penyebab banjir bandang di Kota Padangsidimpuan
itu, akibat maraknya perambahan hutan di hulu Sungai
Batang Ayumi, Kab. Tapanuli
Selatan.
Meski Kemen PU-PERA
menemukan adanya indikasi
perambahan hutan, namun
Poldasu belum mau mengakui
adanya indikasi perambahan

Lanjut ke hal A2 kol. 1

Berat Badan Kedua Bayi
Kembar Siam Bertambah
MEDAN (Waspada): Berat badan kedua bayi kembar
siam yang dirawat di Ruang Perinatologi RSUP H. Adam
Malik Medan terus bertambah.
Ketua Tim Penanganan Bayi Kembar Siam RSUP HAM
Prof Dr. Guslihan Dasa Tjipta, SpA (K) mengatakan, berat
badan bayi asal Kisaran Kab. Asahan (dempet dada hingga
perut-red) berusia 11 hari dari 4.200 gram naik menjadi
4.450 gram. Begitu juga dengan bayi kepala dua, dari 3.500
gram bertambah menjadi 3.750 gram. Kondisinya gerakan
aktif, menangis kuat dan daya hisap kuat.
Lanjut ke hal A2 kol. 6

Kembar siam dempet perut.

Oleh: Tgk. H. Ameer Hamzah
Hamzah nian asalnya Fanshuri/ Mendapat wujud
di Tanah Syahr Nuwi/Beroleh khilafat ‘ilmu yang ‘aali/
Dari pada Syeikh Abdul Qadir Jailan/.Hamzah Fanshuri
di dalam Mekkah/Mencari Tuhan di Baitul Ka’bah/Dari
Barus ke Kudus terlalu payah/akhirnya dapat di dalam
rumah.(Syair: Hamzah Fanshuri).
BARUS termasuk salah satu daerah pertama yang
didatangi dakwah Islam. Selain Barus adalah Peureulak,
Samudra Pasee, dan ada kemungkinan Lamuri di Aceh
Besar. Bagi kita tidak mempermasalahkan, siapa lebih duluan
di antara empat tempat tersebut. Masalah itu, kita serahkan
saja kepada ahlinya, arkeolog, antropolog dan sejarawan.

Lanjut ke hal A2 kol. 4

Waspada Daily

Keppres Sudah Diteken Presiden,
Biaya Haji 2017 Rp34.890.312
JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden
(Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) tahun 2017. Keppres
tersebut telah berada di tangan
Kementerian Hukum dan HAM.
“BPIH tadi saya sudah cek
sudah di tandatangani Presiden,
bahkan sudah beri nomor. Sekarang ada di Kemenkum HAM
untuk diundangkan,” kata
Menteri Agama Lukmana
Hakim Saifuddin di Kompleks

Istana Kepresidenan, Jakarta,
Selasa (4/4).
Lukman menjelaskan, setelah Keppres diteken Presiden,
maka calon jemaah haji telah
mulai melunasi biaya haji melalui 17 bank yang telah ditunjuk
oleh pemerintah. “Saya pikir
sekarang para calon jamaah haji
sudah bisa bersiap-siap untuk
melunasi dalam waktu 2-3 hari
ke depan,” katanya.
Panitia Kerja (Panja) Komisi
VIII DPR RI dan Kementerian
Agama menyepakati biaya

informasi pelanggan
082165933310

Info Iklan: 081370328259

net

WARGA Muslim di sebuah kota di Amerika Serikat berunjukrasa baru baru ini, memprotes diskriminasi kepada muslim
Amerika.

KETAKUTAN yang berlebihan pada Islam (Islamofobia) yang melanda Amerika
Serikat berkembang semakin
pesat. Terlebih, setelah Donald Trump terpilih menjadi
Presiden AS yang mana dalam
beberapa kampanye sempat
menyatakan permusuhan
terhadap Islam.
Aksi perusakan (vandalisme) terus terjadi, terutama
kepada para pengungsi yang
diketahui beragama Islam.
Hal tersebut juga dialami
oleh Hasel Afshar, seorang
pengungsi asal Iran sudah
menetap di AS selama tujuh
tahun.
Afshar terkejut ketika
pulang ke rumah dan menemukan pintu dihancurkan
dengan kapak sementara

Lanjut ke hal A2 kol. 4

ibadah Haji tahun 1438 H/2017
M yang dibayarkan jemaah haji
atau direct cost sebesar Rp
34.890.312. Biaya tersebut naik
sekitar Rp 250.000 dari tahun
lalu yakni Rp 34.641.340. Kesepakatan ini diambil melalui
rapat sejak awal Februari 2017.
“Panja BPIH KomisiVIII DPR
RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI menyepakati
komponen direct cost penyelenggaraan Ibadah Haji tahun

Lanjut ke hal A2 kol. 1

Ada-ada Saja

Islamofobia Makin Menjadi Di AS

Barus

waspadamedan.com

Kembar siam kepala dua.

Antara

PERBAIKAN PESAWAT MILITER AS: Petugas bandara mengawasi pesawat militer Amerika Serikat
yang mendarat di Bandara Internasional Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Selasa (4/4). Kedatangan
pesawat Amerika Serikat bersama sejumlah teknisi itu untuk memperbaiki pesawat militer
mereka yang sudah 11 hari berada di Aceh karena mengalami kerusakan mesin.

Buku Kembali
Setelah 50 Tahun

net

Alam Semesta Dalam
Penjelasan Alquran Dan Sains
JAKARTA (Waspada): Manusia yang tinggal di bumi
tidak mengetahui bahwa alam semesta terus mengalami
perluasan. Ilmu pengetahuan berhasil mengungkap hal
tersebut. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander
Friedmann menemukan alam semesta mengembang. Fakta
tersebut semakin ditegaskan melalui teleskop oleh Edwin
Hubble, astronom Amerika, yang menemukan bahwa
bintang-bintang dan galaksi terus bergerak atau saling
menjauh.
Lanjut ke hal A2 kol. 6

SEBUAH perpustakaan di
Kota Phillipsburg, negara
bagian New Jersey, Amerika
Serikat, dikejutkan dengan
kembalinya sebuah buku yang
dipinjam 50 tahun lalu.
Pihak pengelola The

Lanjut ke hal A2 kol. 1

Serampang
- Capek ya Hok?
- He...he...he...

Berita Utama

A2

Ulama Minta Jokowi Tak Selesaikan
Persoalan Bangsa Secara Politik
JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mengundang sejumlah ulama yang sebagian di antaranya merupakan pimpinan
pondok pesantren di Pulau
Jawa. Jokowi meminta para
ulama yang hadir menyampaikan unek-unek terhadap
segala persoalan.
Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta,
KH Syukron Ma’mun mengatakan, dia dan sejumlah ulama
lain menyampaikan unekunek dari pelbagai pandangan.
Menurut Syukron, para
ulama berharap agar Presiden
tak menyelesaikan persoalan
bangsa hanya dengan politik.
Sebab, kata dia, persoalan bangsa yang diselesaikan secara politik dinilai tak memiliki kepastian. “Karena penyelesaian po-

litik itu bisa timbul dan tenggelam. Karena itu kami menginginkan kepada Presiden, segala persoalan bangsa ini diselesaikan dengan yang hak, dengan adil seadil-adilnya,” kata Syukron dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/4).
Terkait persoalan hukum
yang terjadi di Tanah Air, Syukron berharap Jokowi sebagai Kepala Negara dapat mampu menyelesaikan persoalan hukum
dengan adil. “Presiden menginginkan unek-unek ulama dikeluarkan dalam menyumbang pikirannya dan di situlah
para ulama, menyampaikan dalam bidang hukum, kami mengharapkan pemerintah segala persoalan bangsa ini diselesaikan dengan hukum yang
adil dan kebenaran,” jelasnya.
Presiden, lanjut Syukron,

menyambut baik masukan dari para ulama. Bahkan, kata dia,
Presiden mengetik sendiri unekunek yang disampaikan dan
berjanji akan menindaklanjutinya dengan meminta Menko
PolhukamWiranto dan Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin melakukan pertemuan lanjutan. “Alhamdullilah tanggapan beliau baik. Alhamdullilah
Pak Jokowi menerima, dia ketik sendiri di file sendiri supaya tidak lupa,” ujarnya.
Jokowi Apresiasi
Peran Ulama
Pada silaturahmi dengan
sejumlah ulama di Istana Merdeka itu, Presiden Jokowi mengatakan, sangat menghargai
peran dan seluruh usaha para
ulama dalam membina umat
Islam, mengawal umat Islam
sehingga dapat memelihara
semangat kebersamaan dan

Hakim Cecar Ahok: ...

kada. Sedangkan di Belitung
peristiwa Pilkada 2007 masalah Al Maidah itu. Gimana
sambungkan di pikiran saudara itu?” tanya Dwiarso lagi.
Ahok langsung menjelaskan, pulau Belitung sangatlah
kecil, sehingga antar warga kenal satu sama lain.
Bahkan, suatu waktu, pernah ada seorang ibu yang
mengadu sangat suka dengan
program Ahok, namun tak bisa
memilih Ahok lantaran berbeda agama.
“Dia bilang ‘Mohon maaf
Hok, ibu gak pilih kamu’, kenapa saya tanya, ‘Ibu takut
murtad, meninggalkan agama ibu’,” kata dia.

Putar Video Ahok
Persidangan dimulai dengan memeriksa barang bukti
yang dihadirkan oleh pihak
JPU berupa video. Video pertama yang ditayangkan adalah
cuplikan pidato terdakwa
Ahok di Pulau Pramuka saat
menyinggung surah Al Maidah
ayat 51 pada 27 September 2016.
Kemudian, Jaksa juga memutarkan video Pemprov DKI
tertanggal 7 Oktober di mana
menampilkan saat pertama
kali wartawan mewawancarai
Ahok terkait pernyataannya di
Kepulauan Seribu.
Sementara Ahok mempermasalahkan video barang bukti yang diputar jaksa karena
durasinya tidak lengkap. Jaksa
memutar video Ahok saat memimpin rapat internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
dalam sidang ke-17 dengan
agenda pemeriksaan terdakwa
dan barang bukti. “Saya klarifikasi dulu, itu tadi gambar
saudara, pidato saudara?,” tanya Ketua Majelis Hakim,
Dwiarso Santiarto.
Ahok menjawab, “Betul
Yang Mulia. Tetapi itu dicopot.
Sebetulnya saya lagi marahin
mereka yang korupsi. Saya bilang yang masih korupsi tidak
usah sembahyang, tidak usah
shalat, tidak usah mengaku
bersih karena masih curi orang
rakyat.” Dipotong ya pidatonya?,” tanya Santiarto.
Ahok menjawab lagi, “Saya
sampaikan itu karena saya lagi
marah, program rakyat tidak
dilakukan, anggaran dimakan,
ya saya marah. Lalu saya mendorong orang mari kita dengarkan yang baik. Kalau orang beriman tidak curi uang rakyat, tidak mengharapkan jabatan, itu
saya sampaikan.”(rep/mdk/Ant)

Akibat terlintasnya pemikiran tersebut, Ahok langsung
mengira-ngira kurang responnya warga sama seperti kejadian di Belitung. Padahal, ia
ingin sekali warga mengambil
program yang menguntungkan tersebut.
Hakim: Saudara katakan,
jangan-jangan seperti di Belitung, apa itu? (tentang) panen
Kerapu juga?
Ahok: Bukan, selebaran
menolak saya menjadi gubernur. (Pilkada) 2007.
“Ya ini hubungannya apa?
saudara di sini ini (Kepulauan
Seribu) bukan kampanye Pil-

Mengapa Ahok Tidak ...
Maneger menambahkan, polisi seharusnya menerapkan
persamaan hukum terhadap semua orang.
“Namun, ada yang diperlakukan secara berbeda. Tentu hak
konstitusional warga negara untuk tak diperlakukan secara
diskriminatif,” kata dia.
Maneger meminta polisi menjelaskan secara komprehensif sangkaan makar terhadap Al-Khaththath dan empat aktivis
itu. Dia mengharapkan, penerapan pasal makar bukan hanya
sekadar tuduhan. Tanpa memberikan ketidakpastian itu sama
saja melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Maneger juga menyesalkan adanya trial by the press kepada
para pelaku makar yang dituduh ingin menggulingkan pemerintahan. Seharusnya, polisi mengedepankan bukti ketimbang mengumbar tuduhan.“Ini kan ada pelanggaran juga, hak untuk mendapatkan hak yang sama di mata publik,” tegas Maneger. (okz)

Poldasu Belum Mampu ...
hutan tersebut. “Pelakunya belum ada, apakah benar ada
perambahan hutan di situ atau tidak, saat ini kita masih selidiki.
Prosesnya sedang mengumpulkan bukti-bukti,” sebut Rina.
Sekalipun Poldasu sudah mengetahui siapa saja pelaku
dan perusahaan apa saja yang terlibat dalam perambahan itu,
Rina tidak akan membeberkan kepada publik karena menyangkut materi penyidikan. “Yang menyangkut materi penyidikan
itu tidak boleh dipublikasikan sebelum ada kepastian hukum
tetap. Kecuali, kasusnya sudah melalui proses peradilan, barulah
bisa dipubli-kasikan,” tuturnya.
Sementara itu, Tim Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus
(Ditreskrimsus) Poldasu masih baru memulai penyelidikan.
“Tahapan penyelidikan itu ada, mulai dari pengumpulan informasi,
pengumpulan data dan alat bukti. Jika sudah lengkap maka selanjutnya bisa ditingkatkan menjadi penyidikan,” ujarnya.
Saat ini, tim dari Poldasu masih berada di lokasi kejadian
untuk menyelidiki ada atau tidak perambahan hutan di kawasan
itu. “Tim sekarang ini masih berada di lokasi kejadian, belum bisa
dipastikan apakah ada perambahan hutan atau tidak,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan
(Pushpa) Muslim Muis mengatakan, proses penyelidikan perambahan hutan tidak begitu sulit jika ada kemauan dari Poldasu.
Sebab, bukti adanya perambahan hutan sudah jelas diungkapkan tim dari Kemen PU-PERA.
“Di antara semua proses penyelidikan, justru mengungkap
perambah hutan inilah yang paling mudah dilakukan. Jika
penyidik Poldasu mengaku kesulitan atau seolah-olah buang
badan, maka orang itu (penyidik) patut dipertanyakan,” katanya.
“Di Republik ini, instansi yang berhak menentukan seseorang atau perusahaan itu melanggar pidana perambahan
hutan itu hanya polisi. Tidak mungkin Pramuka yang melakukannya. Maka dari itu, jika Polri sudah tidak mampu lagi, berarti ada yang perlu dievaluasi,” tuturnya.
Di sisi lain, kata Muslim, kemudahan penyelidikan adanya
perambahan hutan itu melibatkan banyak orang. Kemudian,
menggunakan alat berat, melibatkan banyak orang (pekerja)
melintasi kawasan penduduk dan pengangkutannya menggunakan alat berat (truk). (m39/J)

Keppres Sudah Diteken ...
1438 H/2017 M rata-rata per jamaah sebesar Rp34.890.312,”
kata Ketua Komisi VIII Ali Taher di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3).
Dia menjelaskan, jumlah uang terdiri dari harga rata-rata
komponen penerbangan (tiket, airport tax, dan passenger service) sebesar Rp 26.143.812 yang dibayar langsung seluruhnya
oleh calon jemaah haji. Uang itu juga untuk pemondokan di
Makkah sebesar SAR 4.375 dengan rincian SAR 3.425 yang
diambil dari dana optimalisasi (indirect cost) dan sebesar SAR
950 atau Rp 3.391.500. “Adapun biaya hidup selama 41 hari
di Makkah saat ibadah sejumlah SAR 1500 atau sebesar Rp
5.355.000 yang dibayar seluruhnya oleh jemaah,” ujar Ali.
Biaya rata-rata pemondokan di Madinah sebesar SAR 850
dengan sistem sewa musim dan dibiayai dari dana optimalisasi (indirect cost). Sementara, total dana tidak langsung BPIH
sebesar Rp 5.486.881.475.537.
Dengan rincian, biaya perjalanan jamaah di Arab Saudi
sebesar Rp 4.735.588.353.090; biaya pelayanan jamaah di dalam
negeri Rp 270.182.591.077; biaya operasional haji di Arab Saudi
sebesar Rp 274.045.591.470; dan biaya operasional haji dalam
negeri Rp 167.064.939.900. (mdk)

Ada-ada Saja ...
Phillipsburg Free Public Library mengonfirmasi kabar

Jawaban Sudoku:

pengembalian buku itu pada
Jumat pekan lalu. Novel karya
Jules Verne, berjudul Dropped
from the Clouds itu kembali setelah setengah abad dipinjam.
“Setelah 50 tahun, pengembalian buku ini tak seperti buku yang dikembalikan
terlambat lainnya, ini adalah
buku terlama dipinjam dan dikembalikan di sini,” tulis pengelola perpustakaan di akun Facebook perpustakaan itu
Tertera, batas pengembalian buku Dropped from the
Clouds ini adalah 5 Januari 1967.
Direktur Perpustakaan Deb
Messling kepada Lehigh Valley
Live menyebutkan, stafnya tak
tahu pasti siapa yang mengembalikan buku tersebut.
(lv/And)

Dugaan Kucuran ...
Argo tidak menyebut jadwal pasti pemanggilan ulang.
Namun dia menyatakan bahwa penyidik pasti akan melakukan penjadwalan ulang untuk memeriksa Tommy. Keterlibatan Firza
Firza merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemufakatan makar. Dia ditangkap bersama 10 orang lainnya
menjelang digelarnya demonstrasi 2 Desember 2016. (vn)

Gugatan Mualem ...
Putusan MK bersifat final
dan mengikat, untuk itu pihaknya masih belum memutuskan langkah apa yang akan diambil setelah putusan terse-but.
“Kami masih pikir-pikir. Kami
mempelajari apa langkah yang
harus dilakukan sesudah putusan ini,” ujarnya lagi.
Sementara, kasa hukum
pasangan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah, Sayuti Abubakar
mengatakan, keputusan MK
sudah sesuai dengan aturan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
UUPA sebagai landasan hukum yang khusus.
Pihaknya juga mengapresiasi bagi paslon pemohon dimana mereka telah menjadikan proses hukum sebagai landasan untuk memperjuangkan keadilan, dan dengan permohonan itu memperlihatkan
kepada semua pihak bahwa
Pilkada Aceh berlangsung damai dan demokratis.
Disamping membacakan
putusan terhadap gugatan
Mualem – TA Khalid, Majelis
Hakim MK juga membacakan
putusan kepada dua Cabup
yang berasal dari Nagan Raya,
yaitu pasangan Teuku Raja Keumangan–Said Junaidi dan dari Aceh Utara yaitu pasangan
Fachrurrazi–Mukhtar Daud.
Kemudian, satu pasangan
lagi dari Langsa yaitu Fazlun
Hasan–Syahyuzar. Keempat
pasangan calon kepala daerah
ini semuanya ditolak MK. Dengan demikian, sembilan pasangan yang mengajukan gugatan ke MK yang berasal dari
Aceh dinyatakan gugur.
Sementara pasangan dari
Gayo Lues, Abd. Rasad dan Rajab Marwan akan menggelar
acara mendengarkan keterangan saksi/ahli pemohon, termohon, pihak terkait Bawaslu
dan Panwaslih yang akan diselenggarakan di MK, Selasa (11/
4) mendatang. (cdr/cb01/I)

semangat kedamaian.
Jokowi menambahkan,
berkat bimbingan ulama pula
di setiap kota suasana menjadi
sejuk. “Kami dari pemerintah
ingin sekali lagi menitipkan kepada para ulama agar kesejukan dalam mendinginkan situasi kota dan daerah maupun
negara kita ini terus kita jaga
bersama-sama antara ulama
dan umaroh sehingga negara
kita selalu dalam keadaan damai,” kata Jokowi.
Berikut nama-nama ulama yang melakukan silaturahmi dengan Presiden:
1. KH IrfanWahid, pimpinan
Pondok Pesantren Tebu Ireng,
(putra KH Sholadudin Wahid).
2. KH Sanusi Baco, Rais
Syuriah NU Sulawesi Selatan.
3. Dr Hardadi, cendekiawan Islam.
4. KH Syukorn Makmun,
pimpinan Pondok Pesantren
Darurohman, Jakarta.
5. KH Drs Ahmad Musthofa,
pimpinan Pondok Pesantren
Modern Pabelan, Magelang.
6. KH Abdullah Zaidi, pimpinan Pondok Pesantren Al Irsyad, Jakarta.
7. KH Muhtadi Dimyati,
pimpinan Pondok Pesantren
Cidahu Pandeglang, Banten.
8. Prof Dr Maman Abdur-

rahman, Ketua MAJ dan Penasehat Persatuan Islam (Persis).
9. Dr KH Jeje Jaenudin, Wakil Ketua Umum Persatuan
Islam.
10. Ustadz Ahmad Parlaungan Tanjung, pimpinan
Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta.
11. Dr Rahman Sabon Nama, cendekiawan Islam.
12. DrYusnarYusuf Rangkuti, Ketua Umum Al Washliyah.
13. KH Ahmad Sadeli Karim, Ketua Umum Mathla’ul
Anwar, Banten.
14. Hk Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid, Ketua
Umum Nadhatul Wathan,
Mataram.
15. Dr Ir Lukmanul Hakim,
Ketua Umum Al Ittihadiyah.
16. KH Sholeh Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Khoriatul Umah, Bandung.
17. KH Hasib Wahab Khasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang.
18. KH Subhan Makmun,
pimpinan Pondok Pesantren
Assalafiyah Luwungragi, Brebes.
19. KH Jazuli Kasmani, pimpinan Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti, Klaten.
20. KH Aris Ni’matullah,
pimpinan Pondok Pesantren
Buntet, Cirebon. (mdk)

Tim Pembela Muslim ...
diduga akan melakukan makar. Mereka adalah Sekjen Forum
Umat Islam Indonesia Muhammad Al Khaththath, Zainudin
Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry.
Kelimanya resmi menjadi tersangka dan ditahan di Mako
Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Kabid Humas Mapolda
Metro Jaya Kombes Raden Argo Yuwono mengatakan pemufakatan makar dilakukan di Kalibata dan Menteng.
“Ada dua lokasi yang dilakukan untuk pertemuan, di Kalibata
yang pertama dengan tersangka 3 inisial, di Menteng ada tersangka dua. Dari kedua lokasi itu utamanya pembicara yang ada
adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” ungkap
Argo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin, (3/4).
Dari dana 17 juta uang yang disita, menurut Argo uang tersebut digunakan untuk dana unjuk rasa. Dana tersebut dialokasikan untuk sewa bus dan kebutuhan logistik. “Ada yang digunakan
untuk sewa bus, ada yang digunakan untuk logistik,” papar Argo.
Dari dua lokasi pertemuan itu, Argo menduga ada pemufakatan untuk menduduki gedung DPR. Beberapa cara sudah
disepakati untuk menduduki gedung DPR, seperti menabrakkan
bus dan masuk melalui gorong-gorong. “Ada juga nanti caranya
untuk menabrakkan kendaraan yaitu truk atau kendaraan nanti
di pagar belakang DPR. Jadi dengan asumsi bahwa, jika semua
massa sudah masuk gedung DPR. Akan kesulitan untuk dikeluarkan. Ini sudah ada pemufakatan,” imbuh Argo.
Terkait siapa yang berinisiatif menduduki gedung DPR
dengan cara demikian, Argo belum bisa memastikan. Dalam
pertemuan tersebut, Argo menyebut akan dilakukan pembagian kerja. “Intinya dalam kegiatan pertemuan itu, ada bagianbagian yang bakal dilakukan. Kan perlu juga massa dan lainlain ya,” jelas Argo. (mdk)

Islamofobia Makin Menjadi ...
perabotan di dalam rumahnya pun ikut kena sasaran. Tak hanya
itu, tulisan yang berisi kalimat rasis juga ditulis di seluruh penjuru rumahnya.
Kata-kata berupa teroris, muslim, dan mati tertulis di dinding kamar hingga ke dapur. Cermin, televisi, lemari pendingin,
meja makan pun tak luput dari karya pelaku vandalisme itu.
Bahkan, pelaku meninggalkan catatan mengerikan buat Afshar.
“Jika saya masih melihat Anda bulan depan. Saya akan menembak dan membakar rumah Anda,” demikian isi catatan
tersebut yang ditinggalkan di rumahnya di Troutdale, Oregon,
seperti dilansir dari laman Independent, Senin (3/4).
Dia mengaku pernah mengalami aksi rasisme, namun tidak
separah ini. Kebanyakan mereka mengira Afshar sebagai penganut agama Islam karena dia berasal dari Iran dan penampilannya
menyerupai orang Muslim. Padahal Afshar merupakan penganut agama Baha’i yang dikenal sejak abad 19.
“Ini sama sekali tidak lucu. Saya bahkan bukan seorang
muslim,” kata Afshar.
“Anda bisa membenci saya, itu masalah Anda. Tetapi kita bisa
duduk bersama sambil bicara alasan mengapa Anda membenci
saya. Mungkin Anda bisa mengubah pikiran Anda,” tambahnya.
Dia mengaku sangat takut usai mengalami tindakan vandalisme ini. Dia bahkan saat ini sedang mempertimbangkan untuk
pindah negara karena terus-terusan mengalami hal tersebut.
Berdasarkan laporan FBI, tingkat kebencian penduduk AS
terhadap muslim meningkat hingga 67 persen. Hingga pertengahan Maret tahun ini, ada 32 insiden yang melibatkan
masjid serta pusat ibadah di AS. CAIR pun melaporkan tindakan
vandalisme terus meningkat terutama kepada orang-orang
yang disangka muslim. (mdk)

Albayan...
Jangan sampai gara-gara mengklaim lebih awal, ukhuwah Islam antara Batak Muslim dan Aceh menjadi renggang.
Ditetapkan Barus sebagai “Titik Nol” masuk Islam di Indonesia
tidak masalah, bahkan lebih banyak positifnya jika ditianjau dari sudut dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan umat Islam Batak
lebih bersemangat dalam mengembangkan Islam untuk seluruh bangsa kita yang belum mendapat hidayah Allah. Kita wajib
menyampaikan kepada mereka bahwa Islam bukan agama orang
Arab, tetapi Islam adalah agama Tuhan untuk seluruh manusia.
Pada abad 15-16 Masehi, Barus pernah menjadi bagian
dari Kerajaan Aceh Darussalam. Peran putra-putra Barus dalam Istana kerajaan sangat besar. Pertama adalah Syeikh Hamzah Bin Abdullah Al-Fanshuri kelahiran Barus, ibunya dari
barus dan ayahnya Syeikh Abdullah Al-Fanshuri berdarah
Persia. Syeikh Hamzah Al-Fanshuri adalah seorang ulama besar
dan sastrawan sufi besar dunia Melayu. Meski beliau tidak langsung menjadi mufti dan qadhi Malikul Adil, namun muridnya
Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani dipercayakan oleh Sultan
Iskandar Muda menduduki jabatan terhormat tersebut. Hamzah Fanshuri berperan dibalik layar.
Menurut Prof. Ali Hasjmy; Syeikh Abdurrauf As-Singkili,
juga ayahnya dari Barus. Hamzah dan Abdurrauf adalah satu
keluarga yang datang dari Persia. Ayah Syeikh Abdurrauf adalah
adik dari Syeikh Hamzah. Keduanya menetap di Barus. Ayah
dari Abdurrauf yang bernama Syeikh Ali Al-Fansuri kemudian
pindah ke Singkil. Putranya Abdurrauf kemudian pindah ke
ibukota Negara, yakni Bandar Aceh Darussalam. Abdurrauf
dipercayakan oleh Sultanah Safiatuddinsyah memangku jabatan Mufti dan Qadhi Malikul Adil. Jabatan tersebut dipegang
oleh Syeikh Abdurrauf selama 59 tahun zaman para sultanah.
Kalau dilihat peta Sumatera, tidak salah juga bila dipilih
Barus sebagai Titik Nol paling Barat masuk Islam. Barus berada di pantai Barat Sumatera (lautan India), sedangkan Pereulak
dan Pasee berada di Pantai Timur, Selat Melaka. Titik Nol paling
Barat sudah sangat tepat. Masyarakat muslim Barus juga tidak
pernah mengklaim, bahwa daerah mereka lebih awal. Mereka sudah menyerahkan juga kepada para ahlinya. Pada hakikatnya, baik Barus maupun Peureulak tidak ada situs tertulis, kecuali batu nisan polos. Batu nisan tertulis pertama terdapat
pada Makam Sultan Malikusssaleh di Pasai Aceh Utara yang
bertarikh, 697 H/ 1297 Masehi.(Lihat: H. Mohammad Said, Aceh
Sepanjang Abad Jilid I). Kita sepakat islam pertama masuk
ke Indonesia adalah di Sumatra bagian utara. Apakah Barus,
Aceh la ba’sa! Tidak masalah.
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Mengaku Artis KDI Tipu Pengusaha Diciduk
MEDAN (Waspada): Seorang pria berinisial Ra , 37,
warga Jl. Flamboyan Raya,
Kec. Medan Sunggal, diringkus kepolisian Medan. Tersangka Ra diduga menipu HS
,40, warga Medan dengan modus mengaku sebaga artis Kontes Dangdut Indonesia (KDI)
berpura-pura meminjam
uang untuk modal usaha.
Informasi yang diperoleh
di kepolisian, tersangka Ra
yang disebut-sebut mengaku
sebagai artis penyanyi yang
ikut dalam KDI ditangkap Senin (27/3) di rumahnya.
Tersangka Ra meminjam

uang kepada temannya sejak
3 tahun lalu namun tidak mengembalikan uang pinjaman
tersebut sehingga korban melaporkan ke Mapolresta Medan dengan Nomor STTLP/
496/K/III/SPKT Resta Medan.
Kanit Tipiter Polrestabes
Medan Iptu Ucox Rambe ketika dikonfirmasi Waspada, Selasa (4/4), menyebutkan, tersangka Ra ditangkap pekan
lalu sedangkan berkasnya
sudah dilimpahkan ke Kejari Medan.
Namun, saat ditanya apakah tersangka Ra adalah mantan artis KDI, Ucox Rambe, ti-

dak mengetahui secara pasti.
“Kalau saya lihat dari sosoknya, saya kira tersangka
Ra bukanlah artis KDI. Yang
jelas saya tidak tau pasti, apakah tersangka Ra artis atau
tidak,” sebut Ucox Rambe.
Diakui Ucox Rambe, berita acara pemeriksaan (BAP)
tersangka Ra sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut
umum Kejari Medan. “BAP
atas nama tersangka Ra sudah dilimpahkan ke JPU,”
jelas Ucox Rambe sembari
enggan menyebutkan nama
korban dengan alasan privacy seseorang. (h04/C)

Pimpinan DPD Dilantik, Salah
Satunya Senator Dari Sumut
JAKARTA (Waspada): Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru akhirnya
dilantik dan dan diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi
di ruang paripurna Gedung
DPD, Selasa (4/4) malam.
Dari tiga pimpinan DPD
yang dilantik dan diambil sumpahnya salah satuanya adalah
Senator dari daerah pemilihan
Sumatra Utara Prof Damayanti
Lubis yang menduduki posisi
wakil ketua DPD mengwakili
wilayah Sumatera , bersama
wakil ketua Nono Sampuno
dari wilayah Timur. Sedangkan Ketua DPD terpilih adalah
Oesman Sapta Odang .
Setelah terpilih sebagai ke-

tua, Oesman Sapta dalam pidatonya mengatakan bahwa
dia akan berusaha membawa
DPD sesuai hati nurani anggota DPD.
“Saya yakin dengan dukungan teman-teman dari daerah yang serius sampai subuh
hari ini pertanda bahwa kita
masih mempunyai harapan dimasa mendatang untuk membangun sistem yang berkerja
sama dengan pemerintah baik
pusat maupun daerah,” kata
Oesman Sapta.
“Harapan saya, agar semua pihak dapat memahami
apa arti senator yang ditugaskan di pusat ini untuk menjaga
dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah

Berat Badan Kedua Bayi ...
“Toleransi minum kedua bayi baik. Awalnya
diberi susu formula, tetapi sekarang juga sudah
diberikan ASI 25 sampai 30 CC setiap dua jam
melalui mulut. Mulai saat ini ditingkatkan dari
30 - 35 CC setiap dua jam,” kata Guslihan didampingi Sekretaris dr. Rizky Ardiansyah dan dokter
DPJP (dokter penang gungjawab pasien) dr.
Pertin Sianturi, M.Ked(Ped), Sp.A(K) dan dr.H.
Emil Azlin, M.Ked(Ped), Sp.A(K), Selasa (4/4).
Secara klinis, lanjutnya, sistem pernafasan,
jantung, saluran cerna dan temperatur bayi
stabil. “Buang air kecil dan besar normal. Hasil
pemeriksaan darah rutin normal. Pemeriksaan
kultur darah tidak ada pertumbuhan kuman.
Pengobatan masih suportif, menjaga suhu tubuh dalam infant warmer, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan perawatan sekitar
tali pusat,” imbuhnya lagi.
Bayi Kepala Dua
Sedangkan kondisi bayi kepala dua saat

Polisi: Tersangka Makar ...
setelah 19 April pelaksanaannya dan sebelum
bulan Ramadhan, nah itu interval setelah
tanggal 19 April sampai Ramadhan,” kata Argo
di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/4).
Dia mengatakan, nantinya agenda setelah
aksi 313 akan lebih besar. Sebab, agenda aksi
pada 30 dan 31 Maret hanyalah pemanasan.
“Itu dalam pertemuan agendanya seperti itu

Alam Semesta Dalam Penjelasan ...
Peneliti juga percaya bahwa alam semesta
terbentuk sekira 10 hingga 20 miliar tahun yang
lalu. Alam semesta terbentuk dari energi yang
sangat besar dan padat, lalu terus-menerus
mengalami perluasan. Fakta sains ini sudah
diungkap sejak Alquran diturunkan sekira 14
abad lalu. Dalam salah satu surah Alquran,
Allah berfirman bahwa alam semesta mengalami perluasan. “Dan langit Kami bangun dengan
kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya,” bunyi Surah Az-Zariyat Ayat 47.
Terbentuknya alam semesta juga dijelaskan
dalam Surah Al-Anbiya Ayat 30. Ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa terciptanya alam semesta melalui suatu proses.
“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak
mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu
keduanya dahulu adalah suatu yang padu,
kemudian Kami pisahkan antara keduanya.
Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang
hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman,” bunyi surah tersebut.
Dalam buku ‘Alquran vs Sains Modern’ menurut Dr Zakir Naik’, karya Ramadhani dan
kawan-kawan, melalui instrumen sensitif yang

Kita semua berasal dari daerah
kembali lah membangun daerah,” ajak Oesman Sapta.
Sementara Ketua Fraksi Hanura di DPR RI Nurdin Tampubolon menyambut gembira pelantikan pimpinan DPD yang
baru, apa lagi salah satu unsur
pimpinanya berasal dari Sumut.
“ Sebagai orang Sumut dan
alumni USU saya bangga terpilihnya ibu Damayanti Lubis.
Beliau adalah tokoh dan mantan dosen saya. Saya berharap
dengan keterpilihan ibu Damayanti Lubis dapat memberikan motivasi bagi kaum perempuan di Sumut.,” ujar Nurdin Tampubolon , usai pelantikan pimpinan DPD RI yang
baru. (aya/C)

ini usianya 8 hari kurang aktif, merintih, kemampuan isap lemah dan ditemukan sesak
nafas. “Denyut jantung stabil, tali pusat tampak kering,” kata Guslihan.
Dikatakannya, lokasi bekas operasi di anus
cukup baik. Buang air besar dan kecil normal.
“Pengobatan masih bersifat suportif, menjaga
suhu tubuh dalam infant warmer, masih diberikan terapi oksigen melalui hidung, menjaga
keseimbangan cairan tubuh, diet diberikan
melalui infus dan melalui pipa lambung sebanyak 2 - 3 CC setiap 2 jam. Terapi lain pemberian antibiotik,” tambahnya.
Sebelumnya, bayi dempet dada dan perut
berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 4,2 kg. Bayi yang diberi nama Sahira dan
Fahira dirujuk dari RS Kisaran Asahan pada
24 Maret 2017.
Sedangkan bayi kepala dua dari Binjai kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 3,5 kg. Bayi ini dirujuk dari
RS Bethesda Binjai. (h02/J)
yang dihasilkan,” katanya.
Nantinya, lanjut Argo, para tersangka makar
tersebut akan menggelar aksi bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lainnya.“Setelah
itu juga untuk kegiatannya tidak hanya di Jakarta
saja, jadi kita harus serentak di lima kota Indonesia.Yang pertama di Makassar, kedua Surabaya,
ketiga di Yogya, keempat Bandung, kelima di Jakarta, itu bersamaan. Itu dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan,” tandasnya. (mdk)
disebut COBE (Cosmic Background Emission
Explorer), penelitian itu mengungkapkan bahwa terdapat sisa-sisa ledakan besar alam semesta. Dari hasil penelitian itu, sebagian besar
ilmuwan percaya teori Big Bang. Bukti lain kebenaran teori Big Bang adalah berhasil ditemukannya jumlah relatif hidrogen dan helium
di alam semesta.
Menurut wikepedia, hidrogen (bahasa Latin: hydrogenium, dari bahasa Yunani: hydro:
air, genes: membentuk) adalah unsur kimia
pada tabel periodik yang memiliki simbol H
dan nomor atom. Hidrogen juga adalah unsur
paling melimpah dengan persentase kira-kira
75% dari total massa unsur alam semesta. Sedangkan helium suatu unsur kimia dalam tabel
periodik yang memiliki lambang He dan nomor
atom 2. Helium tak berwarna, tak berbau, tak
berasa, tak beracun, hampir inert, berupa gas
monatomik, dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam tabel periodik. Helium adalah unsur kedua terbanyak dan kedua
teringan di jagad raya, mencakupi 24% massa
keunsuran total alam semesta dan 12 kali jumlah
massa keseluruhan unsur berat lainnya. Keberlimpahan helium yang sama juga dapat ditemukan pada Matahari dan Yupiter. (okz/m13)
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Pedagang Di Basement Pasar Petisah
Minta Perlindungan DPRD
MEDAN (Waspada): Pedagang yang berjualan
di basement Pasar Petisah, meminta perlindungan
Komisi C DPRD Medan. Mereka yang berjualan
ikan, daging dan sayuran tersebut, mengaku
sudah lama harus merasakan kondisi udara yang
tidak sehat. Karena alat sirkulasi udara yang
disediakan tidak berfungsi.
Senin (3/4), perwakilan pedagang Pasar Petisah, dipimpin Sekretaris Pelindung Persaudaraan
Pedagang Pasar Bersatu (P4B) Rahmat Harahap,
menemui Komisi C DPRD Medan. Mereka diterima anggota Komisi C Mulia Asri Rambe (Bayek).
Rahmat Harahap, mengatakan akibat kondisi
udara yang tidak sehat di basement tersebut,
banyak pedagang yang jatuh sakit. Pedagang
sudah berulang kali bermohon kepada PD. Pasar
agar memperbaiki blower, yang kini sudah tidak
berfungsi itu. Namun pihak PD. Pasar belum
juga memperbaiki lima blower yang telah ada
sejak tahun 2004 tersebut.
Karenanya, para pedagang berharap Komisi
Waspada/Rizky Rayanda/C

SERATURAN pedagang Pasar Jl. Bulan, saat berunjukrasa di depan Kantor Wali Kota, Selasa (4/4). Mereka menolak digusur, karena sudah puluhan tahun
berjualan di sana

Pedagang Jl.Bulan
Demo Kantor Wali Kota
Dirut PD. Pasar Tidak Bisa Diharapkan
MEDAN (Waspada):
Seratusan Pedagang Kaki
Lima (PKL) Jl. Bulan melakukan unjukrasa (demo)
ke Kantor Wali Kota, Selasa (4/4). Mereka yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (FPKL) itu,
meminta tidak digusur, karena sudah berjualan puluhan tahun di lokasi
tersebut.
“Kami menolak penggusuran yang dilakukan PD. Pasar.
Pedagang di Jl. Bulan berjualan
untuk memenuhi kebutuhan
keluarga dan menyekolahkan
anaknya. Kami berjualan bukan
untuk kaya. Jadi, Pak Eldin, jangan membiarkan kami digusur
begitu saja seperti binatang,”
kata koordinator aksi AP Luat
Siahaan, saat berorasi.
Dia mengatakan, para pedagang dengan tegas menyatakan
tidak pernah setuju terhadap
penggusuran yang akan dilaku-

kan PD Pasar.Wali Kota diminta
untuk melindungi pedagang
yang ada di sana. “Kami siap di
renovasi, bukan di relokasi. Pedagang Jl. Bulan sudah puluhan
tahun membuka lapak di sana,”
tegasnya.
Pedagang, kata massa,
harusnya diberi modal usaha
untuk kemajuan, sesuai program pemerintah memajukan
usaha kecil menengah.Wali i kota
atau Dirut PD. Pasar, harusnya
segera memberikan rekomendasi untuk mengeluarkan surat
izin perpanjangan untuk berdagang kembali.
Mereka juga meminta
supaya orang yang merubuhkan kios segera ditangkap. Wali
Kota, juga diminta membatalkan SK Nomor 511.3/0917/
PDPKM/2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/
Stand/Meja Pasar Penampungan Jl. Bulan Medan.
Setelah beberapa lama melakukan aksi, belasan perwakilan
pedagang akhirnya diterima

berdialog di ruang rapat lantai
II. Hadir di sana Kabag Tata Pemerintahan Zain Noval, dan
Kabag Perekonomian Suherman.
Dalam pertemuan itu,
pedagang kembali meluapkan
kekesalannya terhadap sikap
Pemko yang melakukan penggusuran tanpa sosialisasi dan
koordinasi. “Awalnya saya berdagang di Pusat Pasar, kemudian digusur tanpa relokasi.
Kami berunjukrasa sampai
akhirnya diberikan tempat 2 x
2 meter di Jl. Bulan. Kalau sekarang tempat tersebut mau digusur, kami tak tahu harus kemana
lagi mencari tempat,” keluh pedagang Purnama Br.
Rajagukguk.
Dia meminta agar Pemko
membantu rakyat kecil yang
hanya sekadar mencari untuk
makan. “Bayangkan, kami berangkat dari rumah pukul 23:00
untuk belanja. Kemudian kembali ke Jl. Bulan pukul 04:00 untuk mulai berdagang. Tolonglah

bantu kami pak. Dirut PD. Pasar
tidak bisa diharapkan. Baru dua
bulan dia bertugas, sudah
menggusur saja,” katanya.
Pedagang lainnya, Hendra
Sanjaya Bangun menambahkan, kalau Pemko hanya ingin
mengembalikan fungsi Jl. Bulan
sebagai jalan, apakah tega melihat ribuan orang teraniaya.
“Para pedagang memiliki anakanak, secara keseluruhan mungkin mencapai ribuan orang
yang harus menanggung penderitaan jika terjadi penggusuran,”
sebut pedagang bunga ini.
Fungsi jalan
Menanggapi itu, Kabag Tapem Zain Noval, mengatakan
Pemko sedang melakukan
perencanaan wilayah, salah
satunya mengembalikan fungsi
jalan. Namun diharap kebijakan
tersebut tidak mengabaikan hak
orang banyak, termasuk para
pedagang. “Melalui pertemuan
ini, diharapkan program pemerintah tidak terganggu dan pedagang juga tidak merasa diru-

Bukukan Lukisan Ayat Alquran Pemko Diminta Revisi Naskah
MEDAN (Waspada): Muhammad Imam Nawawi Rangkuti, Akademik Sejumlah Ranperda
Juara I MTQ Kota Medan ke-50 Cabang Lomba Khat Kontemporer,
dari Kec. Medan Selayang, merasa bahagia atas prestasi yang
dia raihnya.
Itulah sebabnya, kata mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara (UIN SU) ini, Selasa(4/4), dia membukukan
setiap hasil karyanya, agar semuanya terdata, dan bisa memastikan
lukisan yang benar-benar mempunyai nilai seni tinggi.
Dia mengakui, melukis karya khat kontemporer memang
tidak mudah, Terlebih harus benar-benar hafal ayat yang akan
dijadikan tulisan. “Kata demi kata dalam kalimat yang akan
dituliskan juga harus dipahami, agar tidak salah arti dan maknanya.
Sebab lukisan ini bukan hanya dipandang bentuk dan karyanya,
namun makna yang terkandung didalamnya,” paparnya.
Untuk persiapan MTQ tingkat provinsi, sebut dia, telah memperbanyak hafalan ayat dan melukiskan di kanvas, serta variasi
warna yang lebih baik. “Kalau pemilihan warna memang perlu
ciri khas, sehingga karya kita akan beda dengan karya orang lain,’’
sebutnya.
Hanya saja, kata Nawawi, harga cat dan kanvas bisa lebih
mahal. ‘’Itulah sebuah seni, bagaimana kita mengelolahnya menjadi
sangat sempurna, dan bisa dinikmati orang lain, dan diamalkan
dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Nawawi, berharap, hasil karya khat kontemporer mendapat
tempat dihati umat Islam, sehingga hasil lukisan ini bisa dijual
dan harganya tinggi. “Sekarang hasil lukisan khat kontemporer
belum mendapat nilai yang tinggi. Masyarakat masih melihatnya
sebatas tulisan arab, padahal nilai seni khat komtemporer ini
cukup tinggi dan seharusnya harganya lebih mahal,”katanya,
yang berencana membuat pameran hasil karyanya satu hari
nanti.(m37/C)

MEDAN (Waspada): Badan
Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan meminta Pemko segera
merevisi naskah akademik sejumlah Ranperda. Itu dilakukan
untuk menguatkan legalitas 27
Ranperda yang sudah dimasukkan ke dalam Program Peraturan Daerah (Propemperda)
tahun 2017.
Wakil Ketua Bapemperda
DPRD Medan Andi Lumbangaol, Selasa (4/4), mengatakan
naskah akademik seluruh Ranperda yang masuk ke dalam
Propemperda 2017 dibuat
sebelum PP 18 2016 diterbitkan.
Makanya, naskah akademiknya
tidak sesuai dengan PP 18 2016
tersebut.
“Untuk itulah, kita minta
naskah akademiknya direvisi,
dan disesuaikan dengan PP 18
2016 itu. Agar legalitas Ranperda yang akan dibahas itu bisa
lebih kuat lagi,” ungkap Andi
Lumbangaol, usai mengikuti
rapat Bapemperda, di ruang

Badan Musyawarah (Banmus),
gedung dewan.
Andi, mencontohkan Ranperda tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Ranperda
tentang Izin Lingkungan, Ranperda tentang Penanggulangan
Bencana, dan lainnya yang harus direvisi naskah akademiknya. Bapemperda memberikan
tenggat waktu sampai April
tahun ini.
Sementara itu, anggota Bapemperda DPRD Medan T.
Bahrumsyah, mengungkapkan
alasan lain mengapa naskah
akademik Ranperda-ranperda
tersebut harus direvisi. Karena
tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) sejumlah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pemko sudah banyak yang berubah.
Seperti Dinas Tata Ruang
dan Tata Bangunan (TRTB) sudah digabung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Penataan Ruang. (m12/B)

Batik Gorga Untuk Dunia
JULUKAN Indonesia sebagai miniatur dunia sepertinya tepat.
Ribuan pulau cantik yang menyatu dengan ratusan ribu budaya
yang beragam, menyempurnakan keindahannya. Tapi sayang,
di mata dunia, orang lebih banyak mengenal Pulau Bali, yang
notabenya bagian dari Indonesia, ketimbang nama negara
berlambang burung Garuda ini.
Ini bukti kalau kekayaan alam dan budaya negara tercinta
ini belum dikelola dengan baik. Padahal banyak pulau dan
kebudayaan Indonesia yang tidak kalah hebat dengan pulau
Dewata itu.
Atasdasarrasaprihatinitulah, timbul idekretifdariBeatrix, desainer
Art, asalMedan,untukmemperkenalkanbudayaSumutdimataDunia.

Waspada/Ist

BEATRIX, berfoto bersama Batik Gorga hasil rancangannya

Melalui desain motif Batik Toba Gorga Dalihan Natalu.
Di tangan Beatrix, Batik Gorga, mampu disulap lebih
fasionable dan elegant, serta cocok digunakan untuk berbagai
pertemuan. Motif kontemporer Gorga, terukir indah di baju
yang diciptakanya. Dengan begitu motif Gorga, yang biasanya
hanya ditemukan di berbagai rumah adat Batak Toba, kini bisa
dinikmati dimana saja.
Beatrix, mendesain Batik Gorga ini untuk dunia. Tujuannya
agar mereka tahu kalau keindahan Indonesia bukan hanya
Bali. Sumatera Utara dan daerah lainnya juga punya keindahan
yang tidak kalah hebat.
Karena itu, untuk membuat tampilanya lebih ekslusif,
perempuan kelahiran 1980 ini, hanya membuat sekitar 150
potong. Edisi Batik Gorga limited edition ini pun diminati para
pejabat penting di Indonesia. Dari Sabang hingga Papua, sudah
banyak pejabat yang membeli karyanya .
“Tak jarang mereka memakainya saat peleserian keluar negeri.
Itu yang membuat saya bahagia. Karena dengan dipakainya batik
itu, dunia akan tahu kalau Sumut punya kekayaan budaya yang
melimpah,” ujar Beatrix .
Dalam mendesain Batik Gorga tersebut, Beatrix tidak hanya
memikirkan aspek financial saja. Dia juga menghargai pesan
pesan simbolik dalam di ukiran Gorga tersebut. “Karena itu,
ketika mendesain saya mengunakan mortif Gorga yang sering
digunakan sehari hari. Saya tidak menggunakan motif yang
digunakan pada prosesi pemakaman, untuk menghargai adat
istiadat Batak Toba ,” ucapnya.
Karena peminatnya yang cukup banyak, Baetrix, berencana
akan membuat desain batik dari wilayah Sumut lainnya , seperti
Simalungun, Samosir , Melayu dan sebagainya. “Tujuan saya
mendesain ini, agar budaya Indonesia lebih dikenal di dunia, serta
membuka lapangankerjabaruuntuk parapelakubudaya,”ungkapnya
“Karena bagi saya, bangsa yang besar adalah bangsa yang
bangga dan cinta terhadap kebudayaanya,” tambahnya lagi.
Rahmat Utomo/F.

gikan,” sebutnya.
Dia menyebutkan, selama
ini antara PD. Pasar dan pedagang tidak tercapai kesepakatan
atau titik temu. Karena itu, dia
memastikan pihaknya akan
hadir dalam rapat yang rencananya dilaksanakan pekan depan guna mencari solusi terbaik.
“Pedagang bisa berjualan menjelang pertemuan atau musyawarah tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Suherman, memastikan Jl. Bulan akan dikembalikan ke fungsinya semula, yaitu
jalan. Soal relokasi pedagang
di tempat itu, sebutnya, itu
wewenang PD Pasar. “Namun
yang jelasý, mereka (pedagangred) akan direlokasi ke pasarpasar yang sudah disiapkan,”
pungkasnya. (m50/I)

C dapat mencarikan solusi kepada PD. Pasar,
agar penderitaan para pedagang dapat segera
terselesaikan.
Prihatin
Mendengarkan cerita akan kondisi perwakilan para pedagang, anggota Komisi C Mulia Asri
Rambe (Bayek), mengaku sangat prihatin. Terlebih sudah ada para pedagang yang sampai dirawat di rumah sakit. Namun Bayek, mengaku
belum bisa menyetujui saran dari pedagang yang
meminta pindah dari basement.
“Jika kita minta basement dikosongkan, pasti
disetujui oleh PD. Pasar. Namun, di mana nanti
teman-teman pedagang akan berjualan?. Jangan
pula nanti muncul masalah baru,’’ kata Bayek.
Berkaitan dengan masalah ini, kata Bayek,
Komisi C berencana akan memanggil Dirut PD.
Pasar beserta kepala Pasar Petisah, untuk mencarikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dewan
juga akan mempertanyakan, mengapa sepertinya
ada pembiaran dari PD. Pasar. (m12/B)

Ulama Palestina Kunjungi YPSA
MEDAN (Waspada): Ulama Palestina Syeikh
Dr Abdal Rahman Al-Jaber berkunjung keYayasan
Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA), kemarin.
Ulama asal Palestina tersebut disambut Ketua
HarianYPSA Addaratul Hasanah SSos, SPd, Kabag
Pendidikan dan IT YPSA Bagoes Maulana, guru,
karyawan, dan siswa-siswi SMP dan SMA YPSA.
Pada kesempatan itu, Syeikh Dr Abdal Rahman Al-Jaber mengatakan, Palestina sangat
mengedepankan pendidikan bagi anak-anak dan
remaja, terutama pendidikan Islam dan penghafal
Quran. Dalam satu tahun Palestina mampu
wisuda 10.000 Hafidz Quran.
Saat ini, kata dia, Palestina masih berjuang
untuk meraih kembali hak-haknya. Walaupun
begitu rakyat Palestina khususnya anak-anak
dan remaja terus menggali ilmu dan menghafal
Quran. “Dibawah intimidasi dan reruntuhan
gedung akibat perang, kami masih terus menjalani
kehidupan ke depan,” ujarnya.
Menurut dia, Indonesia dan Palestina mempunyai hubungan yang sangat dekat dan intensif

sejak sebelum Indonesia merdeka. Para saudagar
dan ulama dari Palestina juga membantu para
pejuang Indonesia yang kala itu berjuang melawan penjajah Belanda. Bahkan, dukungan ini
telah dimulai setahun sebelum Sukarno-Hatta
benar-benar memproklamirkan kemerdekaan
RI dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir adalah Palestina.
Abdal Rahman menjelaskan, dengan luas
wilayah jalur Gaza 365 Km2 dan jumlah penduduk
2 juta, setiap tahun mampu wisuda 10.000 Hafidz.
Dan saat ini Palestina memiliki angka kelahiran
bayi kembar tertinggi di dunia.
Sementara itu, Bagoes Maulana mewakili
YPSA menyatakan, menyambut baik kedatangan
ulama Palestina dan merasa bangga atas kehadiran Syeikh Dr. Abdal Rahman Al-Jaber ke YPSA.
“Semoga hal ini dapat semakin memperkuat
silaturahmi dan ukhuwah dan semangat Palestina
dapat memotivasi kami di YPSA untuk dapat
membangun Islam dalam dunia pendidikan,”
tuturnya. (cwan/B)

Waspada/ist

ULAMA Palestina Syeikh Dr. Abdal Rahman Al-Jaber memberi penjelasan tentang pendidikan
di negaranya saat berkunjung ke YPSA.
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Jangan Indonesia Rusak Hanya Karena Ahok
MEDAN (Waspada):
Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof. Syahrin
Harahap, berharap pemerintah dan ulama menyamakan presepsi terkait
persoalan penistaan
agama yang dilakukan
oleh Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok).
Karena jika yang dilakukan
Ahok, tidak menemukan titik
keadilan dan hukumannya tidak
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka akan semakin ba-

nyak ulama yang di tangkap.
Hal itu disebutkan Prof.
Syahrin Harahap, saat menjawab pertanyaanWaspada, Senin
(3/4), sekaitan dengan Polda
Metro Jaya menangkap Sekjen
Forum Umat Islam (FUI) Al
Khaththath, beserta empat orang
lainnya, atas tuduhan makar.
Menurut Prof. Syahrin, perlu persamaan presepsi antara
pemerintah dengan ulama agar
persoalan penistaan agama segera berakhir. Karena, yang terjadi saat ini, ulama memperjuangkan apa yang dinilai mereka benar, dan menjadi haknya,

dan kepolisian juga begitu,
memperjuangkan apa yang sudah menjadi ketentuan hukum
yang berlaku.
“Ulama tentu tidak akan
mau mundur untuk memperjuangkan agamanya. Sementara
kepolisian juga merasa wajib
untuk menegakkan hukum. Akibatnya, akan semakin banyak
ulamaditangkapipolisi,”katanya.
Prof. Syahrin, mengatakan
perjuangan merebut kemerdekaan tentu tidak bisa dipisahkan
dari peran besarnya umat. Perjuangan kemerdekaan tersebut
jangan kemudian di rusak oleh

oknum yang ingin memecah
belah Bangsa Indonesia.
“Kita hidup, lahir, makan dan
berkeluarga di Indonesia. Jika kemudianIndonesiainirusakhanya
karena Ahok, tentu kita semua
yang rugi. Itu harus menjadi
renungan kita bersama,” katanya.
Prof. Syahrin, menilai situasi
saat ini diibaratkan seperti Islam
sedang ‘dilaga’ sama Pancasila,
dan Pancasila sedang ‘dilaga’ dengan Islam. Padahal, kerukunan
Indonesia saat ini merupakan
wujud harmonisasinya Islam
dengan Pancasila.
“Namun karena ada yang

ingin merusak kerukunan tersebut, makanya terjadi saling
meninggikan ego. Ulama memperjuangkan agamanya, dan
pemerintah menegakkan aturannya,” katanya.
Prof. Syahrin, mengatakan
ulama tidak mungkin mempunyai niat untuk melakukan
makar. Tentu, jika ada tuduhan
seperti itu, maka tindakan tersebut sangat tidak benar dan memiliki motif lain di balik penagkapan tersebut. “Jika Ahok, sudah
menistakan agama, harusnya segera dipenjarakan, agar tidak buat
kegaduhan,” katanya. (crds/I)

Pengamat Politik

Dipimpin Megawati, PDIP Jadi Partai Paling Stabil
MEDAN (Waspada): Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad
Taufan Damanik, menyebutkan
harus diakui bahwa di bawah
kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP),
menjadi partai paling stabil
secara internal. Bahkan, partai
ini mampu mencapai kejayaan
di dalam dua Pemilu Legislatif,
yakni tahun 1999 dan 2014.

“Dibandingkan dengan era
PDI sebelumnya, meski pengaruh Orde Baru juga sangat besar, partai yang merupakan fusi
(gabung) dari PNI, Murba, IPKI,
Partai Katolik dan Parkindo, ini
tidak pernah memenangkan
Pemilu. Bahkan selalu sulit
mencapai soliditas internal,” ujar
Ahmad Taufan Damanik, kepada Waspada, Selasa (4/4). Dia
memberikan komentar, sekaitan dengan rencana pensiunnya

Megawati Soekarnoputri, dari
pimpinan partai.
Taufan Damanik, mengatakan faktor Megawati, baik sebagai anak Proklamator , maupun
secaraindividual,memangmampu mengonsolidasikan seluruh
elemenpartaimaupunmenjalankan visi-misi partai menghadapi
berbagai dinamika politik.
Megawati, juga berjasa
menunjukkan integritas partai
dari tekanan politik Orde Baru

di masa transisi rezim politik
di akhir 90-an. Sebagai sosok
‘ibu’ yang mengayomi seluruh
elemen kader, dia juga sekaligus
melahirkan integritas politik
baru yang dicitrakan sebagai
partai wong cilik serta partai
pro reformasi.
Muncul tokoh populis
Namun begitu, menurut
Ahmad Taufan Damanik, sejalan dengan waktu dan munculnya tokoh populis JokoWidodo
(Jokowi), pada titik ini mulai terjadi ‘titik simpang’ yang semakin
mendorong proses regenerasi
kepemimpinan di tubuh PDIP.
Massa mulai lebih mengidolakan Jokowi, dibandingkan Megawati, apalagi dengan posisinya sebagai Presiden saat ini.
Selain itu, ‘titik simpang’ ini juga
terkait dengan usia Megawati
yang semakin sepuh, dan tentu
saja akan sulit memimpin partai
sebesar PDIP. Berbagai kritik
semakin sering muncul kepada
Megawati. Bahkan seringkali
diperbandingkan dengan Jokowi, yang semakin populis.
Masalahnya, apakah sudah
saatnya Megawati turun panggung dan digantikan Jokowi ?
Pertanyaan intinya adalah,

apakah Jokowi, yang bukan trah
Bung Karno, akan memiliki
legitimasi yang kuat memimpin
PDIP, yang selama ini dicitrakan
sebagai partai nasionalis
Sukarnois.
Penggunaan slogan Nawacita dan Trisakti, di dalam Pilpres
yang memenangkan Jokowi,
lagi-lagi membuktikan penggunaan nama besar Soekarno,
masih diperlukan, meski ide
besarnya bisa saja mengalami
metamorphosis atau bahkan
diabaikan.
Citra populisme Jokowi,
yang sangat kuat saat ini bisa
saja tidak akan bertahan lama.
Persoalan lainnya adalah tuntutan modernisasi partai ke depan
yang kian kuat, yang dengan
begitu tidak lagi membutuhkan
garis keturunan sebagai dasar
kepemimpinan.
‘’Tetapi sebaliknya dibutuhkan pula rasionalisasi kader dan
akar rumput, agar untuk bisa
melihat organisasi dan kepemimpinan partai secara
rasional, mematuhi kaidah
kepartaian secara modern dan
bukan lagi berdasarkan kharisma seseorang,’’ kata Taufan
Damanik. (m49/C)

Langkah Kemen ESDM
Tekan Harga Gas Diapresiasi
Waspada/Anum Saskia/B

KOMPUTER cadangan disediakan saat berlangsungnya UNBK di SMK Eria.

UNBK Di SMK Eria Lancar
MEDAN (Waspada): Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK) hari kedua
dengan pelajaran Matematika
berlangsung lancar. Pantauan
Waspada di SMK Eria, Jl. SM
Raja, Selasa(4/4), pelaksanaan
ujian secara bergelombang
tidak ada masalah.
“Aman, tidak ada masalah.
Siswa hadir tepat waktu dan selesai saat waktu ujian berakhir,”
kata Kepala Sekolah SMK H. Edi
Azhar, bersamaWakil Kesiswaan
Hj. Muharramahwati.
Edi Azhar, menyebutkan,
meski baru pertama melaksanakan UNBK, namun siswa di sekolah ini terlihat siap setelah pihaknya menyertakan siswa ikut
simulasi beberapa kali. Selain
itu, penguatan mental kepada
siswa,agar tidak percaya adanya
kunci jawaban beredar,karena
UNBK ini peluang kecurangan
sangat kecil, karena semua terkoneksi dari pusat.
“UNBK diharapkan menjadi

titik awal bagi siswa untuk menyelesaikan ujian secara online
dengan jujur,”katanya kemarin
yang menyebutkan pengawas
ujian di sekolah ini dari SMKN
7, SMK Parulian 1 dan SMKYPK.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Hj Muharramahwati yang juga Proktor dalam pelaksanaan UNBK menyebutkan, siswa yang ikut ujian
dibagi dalam 3 gelombang. Dalam ruangan,tetap disediakan
komputer cadangan untuk
mengantisipasi jika ada komputer yang eror,peserta bisa menggunakan cadangan. “Komputer
cadangan harus ada dalam
ruangan ujian,”katanya sembari
menyebutkan, tugas proktor
antaranya, mengecek dan
memastikan semua server lokal
terhubung dengan internet.
Wakil Kordinator Perguruan
Eria Drs. H. Rukzaidan, mengharapkan hingga selesainya
UNBK, Kamis (6/4), tidak ada
gangguan, terutama listrik dan

jaringan internet. “Kalau listrik
padam dan internet lambat, peserta bisa tidak konsentrasi. Padahal persiapan mereka sudah
cukup,”kata Rukzaidan kemarin.
Hal lain disebutkannya,
dengan UNBK ini, siswa terlihat
lebih tentram melaksanakan
ujian, karena soal yang dikerjakan
tidak sama antara satu siswa
dengan lainnya. “Mereka
konsentrasi menyelesaikan
jawaban masing-masing,”kata
Rukzaidan yang berencana
menerapkan ujian berbasis
online dalam pelaksanaan ujian
selanjutnya di kelas.
Sebab,kata dia, sistem
online justru memudahkan
siswa dalam mengerjakan ujian.
“Namun sarana pendukungnya
harus dilengkapi lagi. Kalau
UNBK jaringan server langsung
ke pusat, kalau di sekolah,tentu
harus diadakan lagi jaringan
lokal. Tapi, menuju sekolah
berbasis online ini perlu
dilakukan,”paparnya.(m37/C)

MEDAN (Waspada): Ketua
Ikatan Sarjana Katolik Indonesia
(ISKA) Sumut Hendrik Halomoan Sitompul, mengapresiasi
langkah Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) menekan harga
gas di Sumut. Upaya menyiapkan istrumen kebijakan teknis
untuk menekan penggunaan
Liguefied Natural Gas (LNG)
atau gas alam cair kelolaan PT.
PLN, dinilai sangat tetap.
Hendrik Sitompul, mengatakan itu, Senin (3/4), menyikapi
persoalan harga gas yang terus
melambung dan tidak stabil.
Menurutnya, persoalan itu harus disikapi serius demi mensejahterahkan ekonomi rakyat.
“Biaya penggunaan LNG menyesuaikan harga gas yang dipasok
oleh PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) Belawan, harus didukung,” ujar Hendrik Sitompul, yang juga Bendahara Fraksi Partai
Demokrat DPRD Medan ini.
Terkait dengan hal ini, Hendrik, juga minta kepada Pemko
Medan untuk segera menyahuti serta merealisasikan Kepmen
ESDM No 434K/12/MEM/2017 tentang harga gas bumi untuk
industri di wilayah Medan dan sekitarnya, itu. Tujuannya untuk
percepatan penyesuaian harga gas bumi yang wajar dan murah
di masyarakat.
Disebutkannya Menteri ESDM Ignatius Jonan, telah membuat
peraturan penyesuaian harga gas patut diapresiasi. Sebab dengan
keputusan itu, harga gas industri di Sumut kini menjadi 9,95
dolar AS/mmbtu, dari sebelumnya sekitar 13,38 dolar AS/mmbtu.
Penyesuaian harga itu untuk memberikan peningkatan nilai tambah
dan daya saing industri di wilayah Medan dan sekitarnya. (m12/A)

Penjual Bahan Bangunan Bekas Ditertibkan
MEDAN ( Waspada):
Petugas Tramtib dan puluhan kepala lingkungan, dipimpin Camat Medan Perjuangan Pahri Matondang,

menertibkan puluhan pedagang
bahan-bahan bangunan bekas
di sepanjang Jl. Pahlawan dan
Jl. Ksatria, Kel Pahlawan, Selasa
(4/4).

Para pedagang yang umumnya meletakkan bahan-bahan
bangunannya di atas parit dan
di pinggir jalan umum tersebut,
dinilai telah membuat badan

Waspada/Andi Aria Tirtayasa/C

DISAKSIKAN Camat Medan Perjuangan, sejumlah kepala lingkungan mengangkat bahanbahan bangunan bekas yang diletakkan pedagang di atas parit dan di pinggir jalan.

jalan menjadi sempit, sehingga
acap membuat kemacatan
lalu-lintas.
Selain itu, barang dagangannya, seperti kusen, pintu besi,
jendela, pagar besi serta papan
atau kayu balok bekas, sengaja
diletakkan di atas parit. Bahkan
sebagian besar parit-parit sudah
dicor dengan semen pada bagian atasnya, sehingga tidak bisa
menampung air hujan.
Akibatnya, bila hujan deras
turun, genangan air mencapai
30 cm di sepanjang Jl. Pahlawan,
Jl. Ksatria dan Jl. Batu Putih.
Selain menggenangi rumah-rumah warga, air juga menggenangi kantor Lurah Pahlawan,
sehingga pernah membuat
puluhan ton beras miskin (Raskin) terendam air.
Camat Medan Perjuangan
Pahri Matondang, menyebutkan pihaknya melalui Lurah
Pahlawan sudah berkali-kali
mengimbau para pedagang
barang bekas tidak meletakkan
bahan-bahan bangunan bekas
tersebut di pinggir jalan.
Dijelaskan Matondang,

nantinya kawasan tersebut
akan ditata rapi dan tidak
sembrawut lagi. Sedangkan
parit-parit yang sudah dangkal akan segera dikorek kembali, sehingga seluruh drainase berfungsi kembali seperti semula.
Sementara itu, Lurah
Pahlawan J. Parinduri, menambahkan selama ini, saat
melaksanakan gotongroyong dan kegiatan Jumat
Bersih, pihaknya sulit membersihkan drainase di sepanjang Jl. Pahlawan dan Jl. Ksatria. Karena bagian atas parit
sudah disemen atau dicor,
sehingga sulit melakukan
pengorekan parit.
Kata Parinduri, pihaknya
bukan mempersulit warganya mencari nafkah.Yang dilakukan adalah untuk menertibkan kawasan tersebut,
agar arus lalu-lintasnya tertib dan lancar. Serta para pedagang tidak sembarangan
lagi meletakkan barang-barang yang hendak dijual
kembali.(h04/C)

Waspada/Mursal AI/B

ANGGOTA Komisi E DPRD Sumut meninjau lokasi yang akan digunakan saat UNBK SMAN
1 Medan pada 10 - 13 April.

Banyak Sekolah Belum
Laksanakan UNBK Secara Mandiri
MEDAN (Waspada): Pelaksanaan Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terkesan
dipaksakan. Pada kunjungan Komisi E DPRD
Sumut ke sejumlah selolah, ditemukan masih
banyak sekolah yang belum melaksanakan UNBK
secara mandiri.
Pada pelaksanaan UNBK hari kedua (Selasa
4/4), anggota Komisi E DPRD Sumut melakukan
kunjungan ke sejumlah sekolah. Mereka adalah
Nezar Djoeli, Iskandar Sakty Batubara dan Ari
Wibowo. Dalam kunjungan itu, mereka menemukan masih banyak sekolah yang belum bisa
melaksanakan UNBK secara mandiri.
Seperti di SMK Negeri 10 Medan, ada dua
sekolah swasta yang harus menumpang di sekolah tersebut. Yakni SMK Dharma Bakti (22 siswa),
dan SMK Gajah Mada (12 siswa). Bahkan untuk
SMAN 1 saja, pihak sekolah menugaskan sebagian
siswa membawa laptop. Karena jumlah komputer
yang ada 200-an unit, tidak sebanding dengan
jumlah siswa yang UNBK sebanyak 658 siswa.
Selain itu, karena terbatasnya jumlah komputer, pemerintah pusat juga menerapkan tiga
sesi jadwal ujian kepada siswa yang mengikuti
UNBK. Sesi I pukul 07:30 sampai 09:30, sesi II
pukul 10:30 sampai 12:30 dan sesi III pukul 14:00
sampai 16:00.
Selain meninjau pelaksanaan UNBK di SMK,
anggota DPRD Sumut juga melihat persiapan
UNBK untuk SMAN. Diantaranya mereka meninjau ke SMAN 1.
Di sekolah itu, Kepala SMAN 1 Sabat, mengaku banyak memiliki computer yang berasal dari

sumbangan alumni. Karena dana BOS tidak bisa
diperuntukkan untuk beli komputer dalam
jumlah banyak. “Tiap tahun cuma bisa beli satu
atau dua unit, karena BOS diperuntukkan untuk
keperluan lain,” katanya.
Atas dasar itulah, kata Sabar, sekolah meminta
siswa untuk membawa laptop. “Tahun lalu kami
pinjam komputer dari sekolah lain, karena tahun
lalu banyak sekolah yang belum UNBK. Tapi
sekarang tidak bisa lagi, karena sekolah itu juga
laksanakan UNBK,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi C Nezar
Djoeli, mengatakan dari hasil kunjungan ke seilah,
pihaknya menyimpulkan, masih banyak sekolah
yang belum melaksanakan UNBK secara mandiri.
“Di Medan saja masih ada yang menumpang
di sekolah lain. Mungkin di Medan tidak masalah,
karena jarak sekolah berdekatan. Tapi di daerah
(kabupaten) itu gimana?. Kita berharap, pemerintah menyiapkan fasilitas terlebih dulu sebelum
membuat kebijakan,” ujarnya.
Sedangkan Iskandar Sakty Batubara, meminta Pemprovsu bisa memenuhi standarisasi yang
sudah ditetapkan Kemendikbud. “Juga memenuhi peralatan, sehingga seluruhnya bisa mengikuti UNBK,” ungkapnya.
Sedangkan AriWobowo, menyebutkan meski
belum jadi standar kelulusan, tapi sekolah
diharapkan tetap meningkatkan kualitas dan
kemampuan siswanya untuk mampu menjalani
UNBK. “Peningkatan kemampuan itu juga perlu,
agar menghasilkan lulusan yang siap bersaing,”
tambahnya. (h02/C)

Jalan Tidak Dilalui Angkutan,
Pertamina Tidak Jual Premium
MEDAN (Waspada): PT. Pertamina Marketing
Operation Region (MOR) I, mengakui masih
menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis
premium. Begitupun, beberapa Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak lagi menjual
premium, terutama jalan yang tidak dilalui
angkutan umum.
“Tapi kalau di daerah pinggiran masih tetap
menjual premium,” ujar GM Pertamina MOR
1 Eldi Hendry, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan komisi C DPRD Sumut, di gedung dewan,
Selasa (4/4).
Eldi Hendry, mengatakan Pertamina tetap
menjual BBM premium, namun masyarakat
diberi pilihan untuk membeli jenis BBM yang
lain, seperti Pertalite dan Pertamax.
“Dengan hadirnya Pertalite, pemerintah
memberi edukasi kepada masyarakat untuk
membeli jenis BBM lain yang beda harga sekitar
Rp400 dengan Premium. Karena sekarang ini
penggunaan Premium hanya dibeberapa negara
saja, seperti India,” ujarnya.
Tapi memang, diakuinya, sering SPBU mengalami kekosongan Premium. Karena ketersediaan
tangki di masing-masing SPBU tidak bertambah,
sedangkan jenis BBM nya ada tambahan Pertalite.
”Tapi Premium masih ada dan kita jamin stok
nya aman,” ucapnya.
Penjelasan ketersediaan Premium ini, menjawab pertanyaan anggota Komisi C, Sutrisno
Pangaribuan, yang menyatakan sejak kehadiran
Pertalite, BBM jenis premium sering sekali kosong
di SPBU.
Selain itu, Sutrisno, juga menanyakan keberadaan penjualan BBM eceran, meski jumlah SPBU
sudah juga banyak. “Dari sisi keamanan, itu tidak

ada. Belum lagi ada Pertamini. Keamanan penjual
erenan ini tidak ada yang menjamin. Padahal
sering terjadi kebarakan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, GM Pertamina MOR 1 Eldi
Hendry, memaparkan keberadaan Pertamini
dan pengecer BBM bukan bagian dari Pertamina,
karena tugasnya sedang dijajaki BPH Migas. “Kami
juga sempat mau somasi soal logo Pertamina
yang dipakai Pertamini. Tapi mekanisme penyaluran itu ke BPH Migas,’’ katanya.
Pajak
Sementara itu, anggota Komisi C lainnya
Meilizar Latief, meminta Pertamina mendapatkan angka Pendapat Asli Pendapatan (PAD) yang
akurat dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Katanya, Pertamina sebagai Wajib Pajak Pungutan (Wapu) harus memberikan data yang
akurat kapada Dinas Pendapatan dengan membuat sistem pelaporan perperiodik dan melampirkan data pendukung pemotongan pajak sesuai
dengan fakta dilapangan.
Menjawab itu, Eldi Hendry, menyatakan
Pertamina taat dan patuh terhadap regulasi
pemerintah yang berlaku, khususnya dalam
bidang perpajakan. Untuk Sumut, kontribusi
PBBKB tahun 2016 adalah sebesar Rp742 miliar.
‘’Pelaporan disampaikan kepada Dinas
Pendapatan Daerah dengan rincian laporan per
segmen, per produk, per kabupaten/kota setiap
bulannya ke Gubernur di 5 propinsi. Jumlah
setoran mengacu pada penjualan produk Bahan
Bakar Penugasan, seperti Premium dan Biosolar
serta Bahan Bakar Khusus Pertalite, Pertamax,
Dexlite, Pertamax Plus serta Bahan Bakar Solar
Industri,” ungkapnya. (h02/C)

Perguruan Muhammadiyah
Gelar Pekan Kreativitas Siswa
MEDAN (Waspada): Perguruan Muhammadi- (Dikdasmen) Cabang Muhammadiyah Medan
yah Cabang Medan Helvetia sukses menggelar Helvetia Satria Tirtayasa, dan Ismail Saleh
kegiatan Pekan Kreativitas Siswa. Kegiatan yang Nasution, mengatakan upaya mereka dalam
digelar di halaman perguruan, Jl. Kapten Muslim, meningkatkan mutu pendidikan diperguruan
Gang Jawa, Kel. Sei Sikambing C II Medan itu itu terus melakukan evaluasi dan pembaharuan.
bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Maka, selain mutu, untuk meningkatkan
Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah kuantitas, perguruan yang terdiri dari SD
Medan Helvetia Rahmat Kartolo Simanjuntak, Muhammadiyah 12 Medan, SMP MuhammadiSelasa (4/4), mengatakan acara tersebut diikuti yah 04 dan SMA Muhammadiyah 03, ini mulai
800 siswa dari sekolah negeri dan swasta, dari sekarang sudah membuka pendaftaran siswa
tingkat SD sampai SMA.
baru dengan sistem full day, untuk tahun ajaran
Sejumlah cabang diperlombakan, seperti pidato 2017/2018 dan untuk kelas 1 SD sudah dibuka
bahasa Arab dan Inggris, try out, hafalan Alquran, kelas plus. (m12/A)
kejuaraantapaksuci,catur,lomba
busana muslim, azan, tarian
daerah dan lomba mewarnai.
Pekan Kreativitas Siswa yang
digelar sejak 31 Maret itu, dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan Pendidikan Muhammadiyah. Yakni Membentuk Manusia Muslim yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia, Cakap, Percaya Diri, Berdisiplin, Beramal Menuju Terwujudnya Masyarakat Utama, Adil
dan Makmur yang Diridhoi
Allah SWT, Serta Menghasilkan
SDM yang Handal.
“Maka Perguruan Muhammadiyah Cabang Medan Helvetia menjadikan kegiatan Pekan
Kreatifitas Siswa ini sebagai
agenda rutin tahunan, dalam
bentuk menjaga syariat Islam,”
ucap Rahmat Kartolo Simanjuntak.
Waspada/Ist
Sementara itu, Ketua dan KETUA PC Muhammadiyah Medan Helvetia Rahmat Kartolo
Sekretaris Majelis Pendidikan Simanjuntak, saat memberikan hadiah kepada salah satu
D a s a r d a n M e n e n g a h juara di Pekan Kreativitas Siswa.

Medan Metropolitan
Poldasu Tangkap Pelaku
Mutilasi Dari Riau
WASPADA

A5

Rabu
5 April 2017

MEDAN (Waspada):
Subdit III/Jahtanras Direktorat Reserse Kriminal
Umum (Ditreskrimum)
Polda Sumut dan Polda
Riau, menangkap pelaku
mutilasi dari Riau dalam
penyergapan di Perumahan Yuki, Kec. Hamparan
Perak, Kab. Deliserdang,
Senin (3/4) malam.
Tersangka AA alias Akbar,
31, (foto) wiraswasta warga Jl.
Riau RT 002 RW 001, Desa Tanjung Medang, Kec. Rupat Utara,
Kab. Bengkalis, Riau. Sedangkan korban yang dimutilasi Bayu
Santoso, 27, warga Jl. Datuk Laksamana RT 01 RW 01 Desa Tanjung Medang, Kec. Rupat Utara,
Bengkalis, yang terjadi Jumat
(24/3).
Polisi juga mengamankan
barang bukti dua pisau (sangkur
dan pisau genggam), baju dan

jadian perkara (TKP) pembunuhan di Jl. Riau, Desa Tanjung
Medang, Kec. Rupat Utara, di
dalam ruko milik tersangka di
RT 002 RW 001, Desa Tanjung
Medang, Kec. Rupat Utara, Kab.
Bengkalis, Riau.
Awalnya Jumat 24 Maret
2017 sekira pukul 23:00, pelapor
Andrean alias Gondrong, 29,
dihubungi oleh tersangka untuk
datang ke tempat bilyard milik
Akbar. Sampai di TKP, tersangka
menyuruh Gondrong untuk menghubungi korban Bayu Santoso.
Tidak berselang lama, korban datang dan tersangka langsung mengunci pintu ruko dari
dalam. Pada saat itu korban
celana milik lorban. Pelaku telah
masuk DPO Polda Riau Nomor:
DPO/43 /III/2017/Reskrim,
sejak 30 Maret 2017.
Bidang Humas Polda Sumut
merilis, Selasa (4/4), tempat ke-

Pencuri Modus
Hipnotis Diringkus
MEDAN (Waspada): Polsek Delitua meringkus pelaku pencurian
dengan modus hipnotis dalam penyergapan di depan SPBU Jl.
Delitua, Senin (3/4).
Tersangka HW, 38,warga Desa Gurun Laweh Nan XX, Kec.
Lubuk Hutagalung, Kota Padang, diboyong ke Polsek Delitua.
Sedangkan satu lagi pelaku berinisial K masih diburon. Dari
tersangka disita barang bukti mobil Toyota Avanza F 1190 DQ
yang digunakan tersangka dan tas sandang berisi cincin berlian
milik korban.
Kapolsek Delitua KompolWira Prayatna mengatakan, peristiwa
terjadi sekira pukul 07:10. Waktu itu korban Nurmaty, warga Jl.
Karya Jasa, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, dengan
menyandang tas berjalan kaki mau ke rumahnya.
Sebelum sampai di depan rumahnya, ada mobil Toyota Avanza
berhenti di samping korban dan mengajak ngobrol serta mengajak
korban masuk ke dalam mobil. “Diduga karena terhipnotis, korban
yang tidak kenal dengan pelaku masuk ke dalam mobil,” sebut
Wira.
Ketika di dalam mobil, pelaku mencoba merampas tas korban,
namun korban seperti tersadar dan berusaha mempertahankan
tasnya. Akibatnya, korban dan pelaku tarik-tarikan tas dan dilihat
anak korban. “Melihat ibunya dalam mobil, anak korban memukul
dinding mobil, sehingga pelaku mendorongkan korban keluar
mobil,” katanya.
Selanjutnya, pelaku berusaha kabur dan anak korban berteriak
minta tolong. Pada saat itu ada anggota Polsek Delitua yang melintas
di lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Petugas dibantu
warga akhirnya menangkap satu pelaku. (m39/C)

duduk di kursi depan meja
biliard. Tersangka kemudian
masuk ke kamar mandi.
Kemudian keluar dari kamar
mandi membawa dua bilah
pisau dan tersangka langsung
menikam punggung korban dari
arah belakang.
Melihat hal itu, Gondrong
ketakutan dan langsung lari
keluar ruko bersembunyi di
hutan sekitar perkampungan.
Setelah situasi aman, Gondrong
keluar dari hutan dan langsung
melaporkan kejadian tersebut
ke Polsek Rupat Utara untuk
pengusutan dan penangkapan
tersangka.
Saat ini, polisi telah meng-

evakuasi mayat korban ke RS
Dumai untuk dilakukan otopsi
dan VER, serta memeriksa para
saksi untuk pengumpulan fakta
dan mengetahui motif kasus
tersebut.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Poldasu,
Kombes Pol. Nur Fallah, melalui
Kasubdit III/Jatanras AKBP
Faisal Florentinus Napitupulu
membenarkan penangkapan
tersangka mutilasi itu. ”Sudah
kita amankan pelakunya. Saat
ini tersangka dititipkan di Rutan
Polda Sumut. Yang menangani
kasus ini Polda Riau, kita hanya
membantu penangkapan,”
tuturnya. (m39/I)

Satpol PPTertibkan PKL Depan USU
MEDAN (Waspada): Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kota Medan, kembali menertibkan pedagang kaki lima (PKL),
termasuk penjual pulsa yang
berjualan menggunakan mobil
di sepanjang Jl. Dr Mansyur Medan tepatnya depan Kampus
Universitas Sumatera Utara
(USU), Selasa (4/4).
Kehadiran para petugas itu,
membuat para pedagang kalang-kabut dan berlari untuk
menyelamatkan dagangannya
agar tidak diamankan petugas.
Namun, usaha para pedagang
itu tidak berhasil, sebab becak
dan tempat berjualan PKL dapat
diamankan petugas dan langsung diangkut ke dalam truk.
Penertiban yang dipimpin
Kasatpol PP Kota Medan, M
Sofyan, dilakukan dalam rangka
menindaklanjuti keresahan
masyarakat pengguna jalan
akibat kehadiran para pedagang
PKL itu memicu terjadinya

kemacatan, terutama pada sore
hari. Apalagi jumlah pedagang
kaki lima ini semakin bertambah
dengan adanya penjual pulsa
yang menggunakan mobil.
Akibatnya, kehadiran PKL
itu menyebabkan kemacatan
arus lalulintas semakin parah.
Untuk menjawab keresahan
masyarakat pengguna jalan,
Sofyan melakukan penertiban.
Begitu melihat petugas
Satpol PP datang, para pedagang yang umumnya berjualan
dengan menggunakan becak
bermotor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak dan mobil
pick-up, langsung mengangkuti
kursi-kursi yang biasanya
mereka letakkan di pinggir jalan
maupun di atas trotoar, termasuk pedagang pulsa.
Bagi pedagang yang bernasib sial, mereka hanya bisa pasrah saat petugas Satpol PP mengangkat meja dan kursi yang mereka gunakan untuk berjualan.

Namun dalam penertiban kali
ini, Sofyan masih bersikap
baik. ”Penertiban ini kembali
dilakukan karena mereka (PKL
) yang berjualan di sepajang Jl.
Dr. Mansyur ini tetap membandel dan berjualan kembali.
Kali ini kami mengambil tindakan tegas dengan mengangkat
gerobak mereka,” kata Sofyan.
Proses penertiban tidak berlangsung lama, sebab Sofyan
khawatir akan terjadi kemacatan.
Selanjutnya, dia menginstruksikan anggotanya agar meninggalkan lokasi dan membawa
barang-barang milik pedagang
yang berhasil disita.
“Kami akan terus pantau
kawasan ini (Jl. Dr. Mansyur). Jika
kembali berjualan, kami akan datang untuk melakukan penertiban. Agar bapak-bapak dan ibuibu tidak rugi akibat penertiban
yang dilakukan, sekali lagi saya
ingatkan untuk tidak berjualan
lagi,” tutur Sofyan. (m50/C)

15 Pelajar Bolos Terjaring Razia
MEDAN (Waspada): 15 Pelajar yang bolos sekolah dan berada
di warnet saat berlangsung jam pelajaran terjaring Operasi Kasih
Sayang dan Bina Kusuma Toba 2017, di wilayah hukum Polsek
Delitua, Senin (3/4).
Kapolsek Delitua Kompol Wira Prayatna kepada wartawan
mengatakan, operasi yang dilaksanakan ini sasarannya pelajar
bolos sekolah dan bermain di warnet.
“Ada 15 pelajar SMP dan SMA yang terjaring. Mereka kemudian
kita boyong ke Polsek Delitua untuk diberi arahan dan pembinaan,”
sebutnya.
Selain itu, kata Wira, setiap pelajar yang terjaring kita data
dan memberikan tugas resume kepada pelajar yang bolos.
“Kemudian pihak orangtua dan guru kita panggil sekaligus mereka
(pelajar) membuat surat pernyataan tidak mengulangi
perbuatannya,” ujarnya. Menurut Wira, Operasi Kasih Sayang
ini akan terus berlanjut hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
“Operasi terus berlanjut agar para pelajar tidak bolos dan kepada
pemilik warnet diimbau melarang pelajar bermain warnet di
jam belajar,” katanya. (m39/C)

Waspada/Rudi Arman/C

PARA pelajar yang terjaring Operasi Kasih Sayang saat berada
di Polsek Delitua.

Waspada/Rudi Arman/C

KAPOLDASU Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel memberikan tongkat komando kepada Kapolres
yang dilantik dalam sertijab Pejabat Utama dan Kapolres, di Aula Tribata Poldasu.

Kapolres Dituntut Pelihara Kamtibmas
Dan Penegakan Hukum
MEDAN (Waspada): Kapolda Sumut Irjen
Pol. Rycko Amelza Dahniel menegaskan, Kapolres baru dituntut komitmen, dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, peran
serta fungsi yang diamanahkan guna meningkatkan kinerja Polri dalam memelihara kamtibmas,
menegakkan hukum serta melindungi,
mengayomi dan melayani masyarakat.
“Alih tugas dan jabatan dilingkungan Polri
merupakan kebutuhan manajemen dalam dinamisasi organisasi Polri, sekaligus untuk pengembangan karir,” ujar Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel
saat sertijab Kapolres dan pejabat utama, di Aula
Tribrata Poldasu, Selasa (4/4).
Hadir pada kesempatan itu,Wakapolda Sumut
Brigjen Pol. Drs Agus Andrianto, Irwasda dan
para pejabat utama, Ketua Bhayangkari, serta
paraPengurus Bhayangkari daerah.
Para Pejabat yang diserahterimakan yakni,
Kabiddokkes Polda Sumut Kombes Pol. dr Setyo
Purwanto (lama) dimutasikan sebagai Pamen
Polda Jatim (dalam rangka pensiun), penggantinya
Kombes Pol. dr. Sahat Harianja dari Ahli Utama
Rumkit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri.
Karumkit Bhayangkara Polda Sumut Kombes
Pol. dr. Farid Amansyah (lama) menjadi Karumkit
Bhayangkara TK II Bandung Biddokkes Polda
Jabar, penggantinya AKBP dr. A. Nyoman Edi
Purnama Wirawan DFM, Spf, dari Kabiddokkes
Polda DIY.

Pengungsi Rohingya Jangan Terlibat
Narkoba Dan Tindak Pidana

Waspada/ME Ginting/C

PETUGAS Satpol PP menertibkan PKL di kawasan depan Kampus USU Jl. Dr Mansyur Medan,
Selasa (4/4).

Polisi Dalami Peredaran
Narkoba Di Lapas Tj. Gusta
MEDAN (Waspada): Terkait
dengan ditangkapnya dua warga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung
Gusta, Syafrizal Daulay, 27, dan
Paino, 45, lantaran kedapatan
mengedarkan narkoba jenis
ganja kering, pihak Polsek Medan Helvetia masih melakukan
penyidikan.
“Masih kita periksa dua napi
tersebut,” kata Kanit Reskrim
Polsek Medan Helvetia, Iptu I
Putu Yoga, Selasa (4/4) siang.
Untuk mengembangkan
kasus tersebut, pihaknya memeriksa tiga narapidana lain
dan lima pegawai Lapas. “Saksi
ada delapan yang kita periksa,”
sebutnya.

Dari pemeriksaan sementara, kata Putu, barang bukti
ganja sebanyak 8.600 amplop
dipasok dari luar Lapas. “Dari
luar Lapas, kita masih kembangkan siapa yang memasok ganja
itu,” sebutnya.
Ketika disinggung mengenai
ada keterlibatan pihak Lapas
dalam kasus ini, PutuYoga belum
bisa memastikan. “Kita belum
ada mengarah kesitu, soalnya
dua orang napi itu diperiksa
masih memberi keterangan
yang berbelit-belit,” ujarnya.
Sementara itu, Syafrizal
Daulay yang merupakan pemilik
ganja itu mengaku, narkotika
didapat dari sesama napi yang
ada di Lapas Tanjung Gusta.

“Nama napi itu panggilannya
Abang,” tuturnya dihadapan
Kanit Reskrim.
Dia mengatakan, ganja seberat 5 Kg dibeli dari napi bernama
Abang seharga Rp4 juta. “Saya
jual Rp4 ribu per amplop kecil
kepada para napi,” sebutnya.
Napi yang terkena hukuman seumur hidup itu mengaku, beli ganja itu masih dalam
keadaan utuh. “Mengecak/
amplopnya diam-diam. Saya
menyuruh teman seblok saya
Paino,” katanya. Daulay mengaku baru sekali melakukan bisnis
haram ini. Selama empat tahun
menghuni di Lapas, dia tidak
mengetahui tentang peredaran
narkotika. (czal/C)

MEDAN (Waspada): Pengungsi Rohingya yang
ditampung di pengungsian Hotel Beras Pati Jl.
Jamin Ginting, Kel. Simpang Selayang, Kec.
Medan Tuntungan, dimintai tidak berbuat tindak
pidana dan bermain-main dengan narkoba.
“Jangan coba-coba terlibat narkoba dan tindak pidana. Polisi tetap memproses hukum kalau
hal ini sampai terjadi,” ujar Kapolsek Delitua KompolWira Prayatna, Senin (3/4), saat melaksanakan
apel bersama dengan IOM, UNHCR, Imigrasi,
dan 85 pengungsi Rohingya di Hotel Beras Pati.
Wira menegaskan, agar pengungsi mamatuhi
dan mentaati hukum dan UU yang berlaku di
Indonesia, sekaligus memberikan pesan-pesan
Kamtibmas dan menjaga kenyamanan bersama
dalam lingkungan tempat tinggalnya.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk
memberikan arahan, agar tidak terjadi lagi
kejadian penganiayaan maupun kasus yang lain
di lingkungan tempat penginapan para pengungsi,”
sebutnya.

diparkirkan di depan komando
kepolisian.
Buktinya saja, 2 unit
sepedamotor Yamaha dengan
nomor plat polisi II 2219-28
dan II 2220-28 setiap harinya
lebih banyak ‘terduduk’ di depan
SPKT Polsek Medan Area alias
jarang digunakan. Kendaraan
dinas ini sepertinya hanya jadi
pajangan dan tidak dimanfaatkan.
Meski jarang digunakan,
namun kondisinya masih
terawat dan siap pakai (on the
road) karena setiap hari selalu
dibersihkan.
Meski kondisinya terawat
tetapi terkesan mubazir karena
tidak digunakan untuk tugastugas kepolisian dalam rangka
menciptakan kamtibmas yang
aman dan terkendali.
Salah seorang warga yang
berurusan di kantor Polsek Medan Area, Selasa (4/4) menyebutkan, apabila kendaraan dinas

tersebut dioperasionalkan setiap
hari, minimal akan bisa mencegah terjadinya tindak kriminal
jalanan seperti penjambretan
dan pencurian sepedamotor,
sekaligus memberi rasa aman
dan nyaman kepada masyarakat.
“Seharusnya, sepedamotor
ini digunakan untuk patroli di
jalan raya, terutama pada siang
dan malam hari, ketimbang
dibiarkan ‘terduduk’ di depan
kantor Polsek ini,” sebut Sukri,
30, warga Jl. Medan Area Selatan, Kec. Medan Area, yang
sedang menunggu temannya
membuat laporan pengaduan
di SPKT Polsek Medan Area.
Menurut Sukri, patroli rutin
dengan mengendarai sepedamotor sangat berpengaruh
dalam menciptakan situasi
kamtibmas, apalagi masyarakat
merasa akan terlindungi dari
tindak kriminal apabila melihat
kehadiran personel kepolisian

di jalan raya.
“Sebaiknya kendaraan dinas
ini digunakan untuk kegiatan

patroli di Jl. Denai Gang Jati
karena di kawasan tersebut
banyak kaum remaja dan

Dijelaskannya, Negara Indonesia
adalah negara hukum, maka setiap ada yang
melanggar hukum akan diproses secara hukum.
“Jika ada masalah agar diselesaikan secara
musyawarah dengan melibatkanVocal Poin yang
sudah ditunjuk. Kami berharap semua
pengungsi yang berada di hotel ini mematuhi
semua aturan dan menjaga ketertiban dan
keamanan di dalam lingkungan ini,” kata Wira.
Sedangkan dari Imigrasi Polonia Medan Ekjon
Lingga selaku Kasi Wasdakim Polonia Medan,
menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi
kepada pihak Polsek Delitua yang sangat tanggap
dan merespon semua permasalahan yang dialami
oleh pengungsi di hotel ini.
Usai kegiatan, dilakukan pemeriksaan ke
dalam kamar-kamar pengungsi dengan sasaran
barang-barang yang terlarang untuk dibawa ke
dalam kamar. Pemeriksaan kamar-kamar
Pengungsi dilakukan secara terpadu dan
melibatkan pengungsi. (m39/C)

Gelapkan Sepedamotor Pinjaman
MEDAN (Waspada): Seorang pria berinisial ES alias
Bogel, warga Jl. Perjuangan, Desa
Tanjung Selamat, Kec. Sunggal,
ditangkap petugas Polsek Sunggal. Pasalnya, dia melarikan
sepedamotor yang dipinjamnya
tiga bulan lalu.
Informasi yang dihimpun
dari Polsek Sunggal, Senin (3/
4), awalnya pada Januari lalu,
Bogel dan korban Tri Idaman
Mendrofa, warga Jl. Bejo Mua,

“Seharusnya Sepedamotor Dinas Ini Untuk Patroli”
SEJATINYA, kendaraan
dinas milik Polri selalu digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Tidak hanya untuk kegiatan internal
tapi juga eksternal. Selain digunakan untuk kegiatan
patroli rutin sehari-hari, baik
siang atau malam hari, kendaraan dinas sudah selayaknya digunakan untuk kegiatan patroli rutin.
Patroli rutin dengan
menggunakan kendaraan
bermotor roda dua, akan
sangat efektif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas jalanan yang akhirakhir ini semakin marak terjadi di wilayah hukum
Polrestabes Medan.
Ternyata, tidak semua
sepedamotor yang dijadikan
sebagai kendaraan dinas
dimanfaatkan dalam tugas
operasional sehari-hari,
namun lebih banyak

Kapolres Simalungun AKBP Yogi Girianto
Putro SIk, dimutasikan sebagai Irbidbin Itwasda
Polda Sumut, penggantinya AKBP Marudut
Liberti Panjaitan SIk, MH, dari Kasubdit II
Ditresnarkoba Polda Kaltim. Kapolres Toba
Samosir AKBP Jidin Siagian SH, MH dimutasikan
sebagai Kabag Bekkum Rolog Polda Sumut,
penggantinya AKBP Elvianus Laoli SIk, dari
Kasubbagdalops Bagops Korbrimob Polri.
Kapolres Asahan AKBP Tatan Dirsan Atmaja
SIk, dimutasikan sebagaiWakapolrestabes Medan,
penggantinya AKBP Kobul Syahrin Ritonga SIk,
MSi, dari Kapolres Dairi. Sedangkan Kapolres
Dairi digantikan AKBP Dedi Tabrani SIk, dari
Pamen Baharkam Polri.
Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin
SIk, dimutasikan sebagai Kasubbag Opsnal
Dittipideksus Bareskrim, penggantinya AKBP
Dede Rojudin SIk, MH, dari Kabag Ops Polrestabes Bandung. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP
Muhammad Helmi SIk, dimutasikan sebagai
Kasubbaglatdik Bagdiklat Setukpa Polri
Lemdikpol, penggantinya AKBP Andy Nurwandy
SIk, dari Kapolres Ngada Polda NTT.
Dijelaskannya, serah terima jabatan 2 Pejabat
Utama dan 6 Kapolres dijajaran Polda Sumut
sesuai Surat Telegram Kapolri nomor ST/671/
III/2017 Tanggal 11 Maret 2017 tentang
pemberhentian dari dan pengangkatan dalam
jabatan di lingkungan Polri. (m39/C)

pemuda yang terlibat dalam
transaksi jual beli narkoba,”
kata Sukri. (h04/F)

Waspada/Andi Aria Tirtayasa/C

DUA unit sepedamotor dinas Polri yang jarang digunakan dan setiap harinya lebih banyak
‘terduduk’ di depan SPKT Polsek Medan Area, Selasa (4/4).

Kel. Timbang Langkat, Binjai
Timur, bertemu di RS Sundari,
Kel. Lalang, Kec. Medan
Sunggal.
Setelah berbincang-bincang, Bogel meminjam sepedamotor milik Tri dengan alasan
ada keperluan mendadak. Karena prihatin, korban memberikan sepedamotornya Honda
Sonic BK 3217 PAY.
Namun, setelah berjam-jam
sepedamotor dibawa oleh pelaku, ternyata tidak kunjung datang mengembalikan kendaraan korban ke RS Sundari. Akhir-

nya, korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Sunggal.
Setelah melakukan penyelidikan, petugas Polsek Sunggal
menangkap pelaku Bogel. Ketika
diinterogasi, Bogel mengaku
sepedamotor korban telah dijual
kepada penadah berinisial S
seharga Rp5 juta.
Kapolsek Sunggal Kompol
Daniel Marunduri mengatakan,
ditangkapnya tersangka Bogel
berdasarkan laporan korban.
“Tersangka usai menjalani pemeriksaan dijebloskan ke sel
tahanan,” sebutnya. (czal/C)
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PGN Turunkan Harga Gas
Jadi 9,95 Dolar AS
MEDAN (Waspada): PT Perusahaan Gas
Negara (PGN) Tbk mulai merealisasikan
penurunan harga gas industri dari 12,22 dolar
AS per MMBTU menjadi 9,95 dolar AS per
MMBTU. Pemberlakuan penurunan harga gas
itu terhitung per Februari 2017.
“Ya, sekarang kita sudah berlakukan harga
baru 9,95 dolar AS per MMBTU, turun dari
sebelumnya 12,22 dolar AS per MMBTU. Ini
sudah final, kita melaksanakannya sesuai dengan
yang disampaikan sebelumnya. Dan sudah resmi
turun saat ini, ke pelanggan industri kita,” kata
Sales Head Area PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Medan, Saeful Hadi, Selasa (4/4).
Saeful menyebutkan, pemberlakuan harga
baru dilakukan bulan ini dan akan menerapkan
sistem restitusi. Artinya, untuk kelebihan bayar
pemakaian pada Februari dan Maret 2017 akan
dikembalikan untuk pembayaran pemakaian
bulan berikutnya.
“Kebijakannya mulai Maret ini, tapi berlaku
surut, per 1 Februari harga gas sudah turun. Jadi,
nanti untuk tagihannya pada bulan berjalan akan
direstitusi. Dihitung dan dibayarkan pada bulan
berikutnya,” jelas Saeful Hadi.
PGN juga memastikan bahwa kualitas gas
yang dialirkan ke pelanggan industri tetap bagus,
meski sumber gas bukan lagi dari LNG Arun,
melainkan gas pipa dari Wampu, Langkat dan
Blok NSO Aceh.
Menanggapi keluhan kalangan industri,

Antara

KENAIKAN UPAH
BURUH TANI

Buruh tani memotong padi di Lam Ateuk, Aceh Besar, Aceh, Senin (3/4). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah
harian buruh secara nasional pada awal 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dari Rp49.000 per
hari pada menjadi Rp49.268 per hari sementara di provinsi Aceh juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 perhari
menjadi Rp70.000 perhari.

Jaga Stabilitas, Kemendag
Tetapkan HET Tiga Komoditas
Gula Rp12.500/Kg, Migor Rp11.000/Kg, Daging Rp80.000/Kg
JAKARTA ( Waspada):
Kementerian Perdagangan telah
menetapkan kebijakan harga
eceran tertinggi (HET) untuk
tiga komoditas, yakni gula,
minyak goreng, dan daging
guna menjaga stabilitas harga
ketiga bahan pokok itu.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun memfasilitasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) antara
Asosiasi Pengusaha Ritel
Indonesia (Aprindo) dengan
belasan distributor gula, minyak
goreng, dan daging.
“Kementerian Perdagangan
menetapkan kebijakan HET
untuk komoditas gula Rp12.500
per kg, minyak goreng kemasan
sederhana Rp11.000 per liter
dan daging beku dengan harga
maksimal Rp80.000 per kg,” kata
Menteri Enggar pada penandatanganan MOU di Kantor
Kementerian Perdagangan di
Jakarta, Selasa (4/4).
Enggar mengatakan pasar
ritel modern sebagai pasar harga acuan (price leader) dipastikan tidak akan menjual tiga
komoditas pangan itu lebih dari
HET yang ditetapkan. Kebijakan

penetapan harga ini mulai berlaku 10 April mendatang.
Ia merinci harga jual gula
dari produsen yang disepakati
Rp11.900 per kg dengan kemasan 1 kg, dan Rp10.900/kg dalam
ukuran 50 kg untuk dikemas
ulang sebesar 1 kg oleh masingmasing ritel.
Ada pun kebutuhan gula
11.520 ton per bulan dengan
batas waktu pembayaran yang
ditetapkan selama 14 hari.
Untuk daging beku, harga
jual dari distributor Rp75.000/
kg dan dijual di ritel Rp80.000/
kg. Rata-rata kebutuhan daging
122,5 ton per bulan dengan
batas waktu pembayaran yang
ditetapkan 14 hari.
Se m e n t a r a i t u u n t u k
minyak goreng, harga jual dari
produsen Rp10.500/liter dan
dijual di ritel Rp11.000/liter. Kebutuhan komoditas ini sebanyak 9,22 juta liter per bulan, di
antaranya akan dipenuhi dari
Gabungan Industri Minyak
Nabati Indonesia (GIMNI) 2,10
juta liter dan Asosiasi Industri
Minyak Makan Indonesia (AIMMI) 1,80 juta liter (menyesuaikan dengan kapasitas packing

line).
Enggar memastikan penetapan HET ini tidak akan membuat dunia usaha, baik pasar
ritel modern dan tradisional
merugi.
“Tidak akan merugi karena
sekarang kita sudah minta dan
akan tegaskan kembali pada
para distributor agar mereka
menjual ke pasar tradisional
tidak boleh lebih tinggi dari yang
mereka jual ke pasar ritel modern. Paling tidak sama, kalau
bisa lebih murah,” kata dia.
Mendag juga memastikan
pelaksanaan kebijakan HET
akan mendapat pengawasan
dari Komisi Pengawas Persaingan dengan memberlalukan
sanksi tegas jika terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
“Pasar ritel modern kalau
dia jual harga lebih tinggi setelah
ada harga intervensi pemerintah, dengan bantuan KPPU
akan memeriksa mereka karena
patut diduga serang membentuk harga kartel. Ini kami konsultasikan dengan KPPU. Kami
ingin menyeragamkan harga
rendah tetapi ada dasar hukumnya,” ungkap Enggar.(ant).

Pembebasan Lahan, Kendala
Pembangunan Infrastruktur
JAKARTA (Waspada): Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebanyak
44 persen permasalahan lahan
menguasai kendala proses
pembangunan infrastruktur.
Permasalahan lahan ini berpengaruh pada proses kemajuan proyek-proyek strategis
yang diprioritaskan pemerintah.
“Pembebasan lahan menjadi masalah terbesar, menguasai 44 persen dari laporan kendala proyek-proyek strategis,”
katanya saat dalam peluncuran
skema pendanaan pengadaan
tanah proyek strategis nasional
oleh Badan Layanan Umum
Lembaga Manajemen Aset
Negara (BLU LMAN) di Jakarta,
Selasa (4/4).
Kemudian, lanjut Darmin,
diikuti masalah persiapan yang
kurang memadai atau berlarutlarut sebanyak 25 persen, keterbatasan pendanaan dan pembiayaan 17 persen, serta administrasi perizinan 12 persen.
“Sedangkan masalah lahan
meliputi realisasi pengadaan
lahan yang mundur dari jadwal
negosiasi yang ditargetkan,
sengketa lahan, dan biaya pembebasan lahan yang sangat
tinggi,” ungkapnya.
Darmin berharap, dengan
alokasi penyertaan modal
negara senilai Rp 20 triliun pada
tahun ini ke (BLU LMAN), dapat
memperlancar pembangunan
proyek strategis nasional. Pasalnya, suntikan modal merupakan bagian dari pembiayaan
APBN 2017 difokuskan untuk

skema pendanaan pengadaan
tanah bagi proyek strategis.
“Dengan dianggarkannya
dana tersebut, pemerintah
yakin dan berharap proyek
strategis nasional yang sering
terhambat dapat terlaksana sesuai target. Ini bagian dari komitmen pemerintah,” ujarnya.
Sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, pemerintah berkomitmen
mencapai target penurunan
biaya logistik dari 23,5 persen
menjadi 19 persen dari produk
domestik bruto (PDB).
Untuk menggapainya,
pemerintah membangun 2.650
kilometer jalan, 3.259 kilometer
jalur kereta api, pengembangan
24 pelabuhan, pembangunan
15 bandara baru, penyediaan
35 ribu megawatt pembangkit
listrik, air bersih, dan layanan
broadband.
Pemerintah, ujar Darmin,
telah menerbitkan Peraturan
Presiden No. 102/2016 tentang
Pendanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek
Strategis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, pembelian tanah untuk pembangunan
infrastruktur merupakan investasi, sehingga diperlukan
perencanaan dan pengelolaan
yang baik. Pemerintah berharap
Lembaga Manajemen Aset dapat belanja tanah dengan efekti
dan efisien untuk berkontribusi

pada pembangunan yang
merata di seluruh masyarakat
Indonesia.
Selain itu, sambung Sri Mulyani, lembaga Manajemen Aset
harus mampu mengelola keuangan dan perencanaannya dengan akuntabel, layaknya
pengelolaan belanja negara
lainnya.
“Saya minta Ibu Puspa agar
memiliki ambisi dalam mengelola LMAN, dengan integritas,
efisiensi, dan efektifitas untuk
hasil yang sebaik mungkin,
sehingga proyek-proyek strategis pemerIntah bisa berjalan
sesuai target,” kata Sri Mulyani.
Pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)
2016 lalu, Lembaga Manajemen
Aset mendapatkan anggaran Rp
16 triliun untuk pengadaan
tanah. Sedangkan tahun ini,
lembaga Manajemen Aset
mendapat alokasi anggaran
hingga Rp 20 triliun.
Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Rahayu Puspasari mengatakan,
akan membiayai pengadaan
lahan bagi 50 proyek strategis
nasional tahun ini dengan dana
sebesar Rp 20 triliun.
Puspa menyatakan, terdapat 22 proyek jalan tol yang akan
akan dibiayai pengadaan lahannya oleh LMAN sebesar Rp
13,286 triliun, termasuk tol Trans
Sumatera, tol Trans Jawa, dan
tol di Jabodetabek. LMAN juga
akan membiayai pengadaan lahan bagi 24 proyek bendungan
sebesar Rp 2,378 triliun. (J03/C)

OJK Gelar Dialog
Ekonomi Daerah
MEDAN (Waspada): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan dialog dengan pemangku kepentingan dalam upaya
mendengar dan mencari masukan mengenai permasalahan
ekonomi dan pembangunan di daerah.
Pertemuan yang diberi nama ‘OJK Regional Financial Dialogue’
ini dilaksanakan di Medan, Rabu (5/4) dan akan dihadiri lebih
dari dua ratus peserta dari berbagai latar belakang seperti,
pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan pengamat,
industri jasa keuangan, organisasi profesi serta mahasiswa.
Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK Triyono
mengatakan, OJK sangat berkepentingan untuk mendapatkan
masukan dari berbagai pihak tentang bagaimana industri keuangan
memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi di daerah,
sebagai respon atas permintaan Presiden Joko Widodo kepada
lembaga keuangan agar berperan lebih dalam pembangunan
yang berkeadilan.
Triyono menyebutkan, dalam beberapa kali kesempatan
Presiden Joko Widodo mengatakakan bahwa pembangunan
ekonomi nasional sekalipun tumbuh memadai namun memiliki
masalah dalam distribusi pendapatan, baik antara golongan
masyarakat maupun antara wilayah. Gini rasio yang merefleksikan
tingkat ketimpangan memang membaik, namun tetap saja terdapat
masalah dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan.
‘’Kami di OJK akan menjadi mitra strategis dengan pemangku
kepentingan dalam pembangunan ekonomi wilayah,’’ ujar Triyono,
Selasa (4/4).
Dalam dialog di Medan menghadirkan narasumber Ir. H. Irman
M.Si (Kepala Bappeda Provinsi Sumut), Prof. Dr. Ramli SE, MS
(Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Medan), Ivan Iskandar
(Ketua Kadin Sumut), Lukdir Gultom (Kepala Kantor Regional
5 OJK) dan Rendra Zairuddin Idris (Kepala Departemen
Pengembangan Kebijakan Strategis OJK). (m41/B)

Kuartal II Perekonomian
Indonesia Tahap Pemulihan
JAKARTA (Waspada): Perekonomian Indonesia hingga kuartal
I 2017 dinilai mulai ekspansif meskipun belanja Pemerintah masih
tersendat.
“Memasuki kuartal II 2017, perekonomian sudah memasuki
tahap pemulihan. Ini mengindikasikan terjadinya stabilitas yang
kuat,” kata Ekonom Bahana Sekuritas, Fakhrul Fulvian, di Jakarta,
Selasa (4/4).
Menurut Fakhrul, dengan kondisi itu diyakini bahwa
perekonomian Indonesia, sejalan dengan perbaikan dan penguatan
yang terjadi di pasar global. Ia menjelaskan, pada kuartal I 2017
ekonomi nasional tumbuh 4,95% secara tahunan, tidak berbeda
jauh dari pencapaian kuartal terakhir 2016, yang tumbuh 4,94%
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Bila pemerintah tidak sangat hati-hati dalam membelanjakan
anggaran, sebenarnya perekonomian pada kuartal pertama tahun
ini bisa mencapai 5,1%, karena konsumsi masyarakat dan perbaikan
ekspor masih terus memperlihatkan perbaikan kalau kita
bandingkan dengan pencapaian tahun lalu,” tuturnya.
Konsumsi masyarakat masih menjadi kontributor terbesar
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara itu dalam
tiga tahun terakhir sumbangsih ekspor melambat dan bahkan
negatif seiring dengan melambatnya perekonomian global.
Untuk menjaga dan semakin memperkuat “trend” pemulihan
ekonomi ini, diperlukan dorongan dari belanja pemerintah.
Pasalnya, belanja pemerintah memberikan “multiplier effect”
ke berbagai sektor, termasuk mendorong masuknya investasi
swasta serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Bahana meyakini dengan melihat pemulihan global yang
terlihat dari pernyataan The Fed yang mengkhawatirkan kenaikan
inflasi yang akan memicu kenaikan suku bunga hingga akhir tahun
ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 akan tumbuh
sekitar 5,3%.
Pasalnya, kenaikan inflasi merupakan cerminan adanya
pergerakan dan peningkatan permintaan di pasar, yang lebih
tinggi dibandingkan ketersediaan sisi suplai.
Kenaikan inflasi bukanlah hal yang perlu sangat dikhawatirkan,
sepanjang kenaikan inflasi itu terjadi secara perlahan atau tidak
fluktuatif. Kenaikan inflasi yang terjadi secara global adalah sinyal
positif bahwa konsumsi masyarakat semakin kuat. (ant).

bahwa kadar kalori gas yang sebelumnya 25,654
m3 saat harga 12,22 dolar AS per MMBTU, saat
ini turun menjadi 22,649 m3 saat harga 9,95 dolar
AS per MMBTU, Saeful menjelaskan, kalori dalam
gas pipa bersumber dari Wampu, Langkat sangat
tinggi, meskipun sedikit berbeda dengan LNG.
“Gas pipa gak jelek. Justru tinggi kalorinya
dari Wampu. Mungkin itu, biasanya 1 MMBTU
itu kalorinya biasa 23 m3. Terus 1 MMBTU itu
22 m3, memang agak rendah. Tapi kualitas kalori
gasnya tetap tinggi. Itu kan sifatnya tidak tetap.
Kualitasnya malah lebih bagus,” ungkapnya.
Saeful menegaskan, pihaknya menjamin tidak
ada masalah dengan kualitas gas ke industri
apalagi soal masalah kalori. Menurutnya, industri
tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena meski
harga gas turun namun kualitas gas yang dijual
tetap bagus.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Perusahaan
Pemakai Gas (Apigas) Sumut Johan Brien mengeluhkan kualitas gas dengan harga baru. Pihaknya
menilai penurunan harga tak sesuai dengan
kualitas atau kalori untuk gas industri dengan
kandungan kalori 22,64 m3 dalam 1 MMBTU,
turun dari sebelumnya 25,65 m3 per MMBTU.
“Kalau kandungan kalorinya seperti itu, kami
memperhitungkan bahkan harganya bisa kembali
menjadi 8,7 dolar AS per MMBTU. Kami menunggu realisasi penurunan harga sesuai Kepmen
ESDM. Jangan sampai ada penurunan kualitas,”
tegasnya. (m41/C)

PLN Ajukan Keberatan
Putusan KPPU Ke Pengadilan
MEDAN (Waspada): PT PLN (Persero)
Wilayah Sumatera Utara mengajukan keberatan
ke Pengadilan Negeri (PN) atas putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan yang
memutuskan PLN terbukti bersalah melakukan
persekongkolan dalam tender empat paket
Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PLN
area Rantauprapat 2015-2020.
Divonis bersalah oleh KPPU adalah, PT SES
selaku Terlapor I, PT MAJ selaku Terlapor II,
Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Area
Rantauprapat selaku Terlapor III, dan PT Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)
Wilayah Sumut Area Rantauprapat selaku
Terlapor IV. KPPU memutuskan mereka terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Deputi Manager Humas PT PLN Wilayah
Sumut Sutrisno mengatakan, PLN melakukan
upaya hukum ke pengadilan atas putusan KPPU.
“Kita melakukan upaya hukum ke pengadilan
atas putusan itu. Sudah kita daftarkan gugatannya
ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan
Negeri Rantauprapat,” kata Sutrisno, Senin (3/
4).
Sutrisno menjelaskan, gugatan itu didaftarkan
PLN ke pengadilan pekan lalu. Sekarang mereka
tinggal menunggu panggilan sidang pengadilan.
Gugatannya dimasukkan ke dua pengadilan
sekaligus karena domisili pihak berperkara
memang berada di dua daerah itu.

Rekanan dalam pekerjaan proyek itu
memang anak perusahaan PLN. Namun, bukan
berarti PLN melakukan persekongkolan sehingga
memenangkan anak perusahaan itu dalam tender
beberapa waktu lalu. Dalam tender itu diikuti
banyak perusahaan, kemudian yang menang
memang terlapor saat ini. Karena perusahaan
itu memang memenuhi kriteria bukan
persekongkolan.
“Makanya kita ajukan keberatan ke
pengadilan. Mudah-mudahan pengadilan
memberikan keadilan bagi kami nanti,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPPU Medan Abdul
Hakim Pasaribu mengatakan, pihaknya sudah
mengetahui gugatan yang dilayangkan PLN itu
ke pengadilan. Namun, KPPU juga belum
menerima surat panggilan dari pengadilan untuk
gugatan itu.
“Ya, pada intinya PLN mengajukan keberatan
ke pengadilan, yaitu ke PN Medan dan
Rantauprapat. Itu sah-sah saja secara hukum,
KPPU juga siap untuk menghadapi persidangan
di pengadilan nanti,” kata Abdul Hakim.
Abdul Hakim menjelaskan, apa yang diputuskan oleh KPPU sudah sesuai dengan undangundang yang berlaku. Jika memang PLN tidak
menerima putusan itu, jalurnya melalui
pengadilan saja.
“Karena ini diajukan ke dua pengadilan, maka
nanti MA yang menentukan akan bersidang di
pengadilan mana. Ya, kita tunggu saja,” katanya.
(m41/C)

Kemendes-Bulog Percepat
Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan
JAKARTA (Waspada): Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Perum Bulog membentuk perusahaan Mitra BUMDes yang bertujuan untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.
“Dengan PT Mitra BUMDes ini diharapkan
BUMDes akan ada di seluruh Indonesia dan ada
pendampingan. Kemudian program-program
pemerintah akan bisa disalurkan melalui PT Mitra
BUMDes. Lembaga ini diharapkan bisa menjadi
link and match antara usaha kecil dan industri
besar sebagai sebuah tim,” ujar Mendes PDTT
Eko Sandjojo pada acara pembentukan PT Mitra
BUMDes Nusantara di Jakarta, Selasa (4/4)
Dia mengatakan PT Mitra BUMDes Nusantara dibentuk sebagai “holding” untuk mengkoordinir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di desa-desa dengan kepemilikan saham 51
persen. Sementara sisanya dimiliki oleh BUMDes.
Menteri Eko menambahkan alasan menggandeng BULOG karena lembaga tersebut
mampu menjangkau daerah pertanian dan
memahami proses pascapanen.
Bulog mengambil inisiatif bersama Kopelindo
dan dibantu empat Bank BUMN lain untuk
memperkuat manajemen PT Mitra BUMDes.
Komitmen tersebut dijawab oleh BULOG dengan
mengedepankan pemberdayaan masyarakat
desa di sektor ekonomi.
“Kami siapkan organisasi minimalnya. Kami
juga siapkan sumber daya manusianya. SDM

di pusat sudah disiapkan dalam tim. Pedesaaan
kini juga sudah ada peran. Kami juga gandeng
BUMN. Artinya, yang kami ingin raih bukan
sekadar uang, melainkan tenaga mereka yang
bisa menjadi pemimpin di daerahnya,” kata
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.
Selain itu, lanjut Djarot, Mitra BUMDes juga
akan menjadi kepanjangan tangan bagi BULOG
untuk masuk pada ekonomi pedesaan. Seluruh
proses keterjangkauan pangan dan produk dapat
ditangani dengan baik.
“Hari ini simbol kesepakatan kemajuan lebih
nyata lagi. Ini dapat dilaksanakan penuh
tanggungjawab dalam rangka mewujudkan
negara berkedaulatan pangan dan ekonomi yang
berkeadilan,” ujar Djarot.
Pada tahap awal, PT Mitra BUMDes akan jadi
mitra pengadaan untuk produksi di desa. Dari
proses tersebut, desa akan diarahkan untuk menjadi lumbung pangan desa serta sebagai transaksi
perdagangan pangan. Djarot menambahkan,
lahirnya PT Mitra BUMDes Nusantara bukan
untuk menjadi pesaing. Nantinya, insentif yang
masuk ke desa akan disalurkan melalui badan
tersebut dengan formula yang menguntungkan
bagi desa dan Mitra BUMDes.
“Jangan sampai timbul persepsi PT Mitra
BUMDes akan mematikan usaha bisnis yang telah
ada. Saya pesan kepada komisaris dan direksi
Mitra BUMDes, jangan pernah mengambil alih
bisnis yang sudah dilakukan masyarakat. (ant).

Ekspor Sumut Terus Meningkat
MEDAN (Waspada): Nilai ekspor Sumatera
Utara pada Februari 2017 mengalami peningkatan dibandingkan Januari 2017, yaitu dari 707,76
juta dolar AS menjadi 763,86 juta dolar AS atau
naik sebesar 7,93%. Begitu juga dibandingkan
dengan Februari 2016, ekspor Sumut naik 27,98%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Sumut, Syech Suhaimy menyebutkan, peran dan
perkembangan ekspor Sumut menurut sektor
disumbang dari sektor industri yang mengalami
kenaikan 48,20 juta dolar AS (8,68%), diikuti sektor
pertanian naik 7,88 juta dolar AS (5,18%), dan
sektor lainnya naik 21,00 ribu dolar AS (26,58%).
Se-mentara sektor pertambangan dan penggalian
serta sektor minyak dan gas tidak ada ekspor.
“Peningkatan terbesar ekspor terjadi pada
golongan lemak dan minyak hewan/nabati 50,65
juta dolar AS (18,20%). Komoditi lainnya yang
menga-lami kenaikan, buah-buahan 7,79 juta
dolar AS (51,72%) diikuti kopi, teh, rempahrempah 2,21 juta dolar AS (5,81%), karet dan
barang dari karet 2,05 juta dolar AS (1,68%), dan
sabun dan preparat pembersih 1,72 juta dolar
AS (8,64%),” ungkapnya, Selasa (4/4).
Sementara itu, lanjutnya, penurunan nilai
ekspor terbesar terjadi pada golongan bahan
kimia organik turun 6,41 juta dolar AS (-14,34%).
Kemudian tembakau turun 3,06 juta dolar AS
(-13,92%), kayu, barang dari kayu turun 2,45 juta
(-13,64%), dan berbagai produk kimia turun 1,22
juta dolar AS (-1,68%).
“Secara akumulasi pada periode JanuariFebruari 2017 dibandingkan periode yang sama

pada tahun sebelumnya, komoditi lemak dan
minyak hewan/nabati, karet dan barang dari karet
dan berbagai produk kimia, mengalami kenaikan
ekspor yaitu masing-masing 154,37 juta dolar
AS (34,09%), 100,22 juta dolar AS (68,94%), dan
56,49 juta (64,81%),” jelasnya.
Berdasarkan negara tujuan-nya, Suhaimy
menyebutkan, sepanjang Februari 2017, sekitar
31,81% barang ekspor dari Sumut dipasarkan ke
negara Tiongkok 119,18 juta dolar AS, Amerika
Serikat 76,19 juta dolar AS, dan India 47,59 juta
dolar AS, yang merupakan pangsa ekspor terbesar.
Selain itu, nilai ekspor untuk kawasan Afrika,
yaitu ke negara Mesir 41,72 juta dolar AS dan ke
negara Afrika Selatan 12,47 juta dolar AS. Negara
utama lainnya yang mempunyai pangsa ekspor
besar bagi Sumut yaitu Jepang dengan nilai ekspor
47,04 juta dolar AS, Rusia 30,96 juta dolar AS,
Pakistan 21,93 juta dolar AS, Belanda 17,45 juta
dolar AS, dan Kamboja 15,23 juta dolar AS.
“Negara tujuan utama yang mengalami
peningkatan nilai ekspor terbesar terjadi ke negara
Tiongkok 46,19 juta dolar AS (63,27%) diikuti Mesir
12,05 juta dolar AS (40,60%), dan Rusia 426 ribu
dolar AS (1,40%),” papar-nya.
Di sisi lain, negara tujuan utama yang
mengalami penu-runan nilai ekspor adalah Amerika Serikat 20,78 juta dolar AS (-21,43%) diikuti
Afrika Selatan 18,37 juta dolar AS (-59,57%),
Pakistan 17,73 juta dolar AS (-44,70%), Belanda
17,08 juta dolar AS (-49,46%), India 6,63 juta dolar
AS (-12,22%), Kamboja 3,67 juta dolar AS (-19,40%),
dan Jepang 2,27 juta dolar AS (-4,61%). (m41/C)
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39.287 Badan Usaha Belum
Mendaftar BPJS Kesehatan
JAKARTA (Waspada): Masih banyak perusahaan atau Badan Usaha (BU) yang belum tercatat sebagai BU yang mendaftarkan karyawannya
sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hingga 24
Maret 2017, tercatat sebanyak 39.287 BU yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia belum
terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Dari total jumlah tersebut,
BU yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS paling
Antara

PERGANTIAN SATGAS PAMTAS RI-RDTL: Prajurit pengamanan wilayah perbatasan RI-Republik
Demokrat Timor Leste (RDTL) dari satuan Yonif 742/Satya Wira Yudha Kodam IX/Udayana
tiba di Pelabuhan Lantamal VII Kupang, Kupang, NTT, Selasa (4/4). Sebanyak 700 prajurit dari
Yonif 742/Satya Wira Yudha Kodam IX/Udayana dan Yonif Raider 712/Wiratama Manado akan
mengantikan Satgas-Pamtas yang lama yakni Yonif Raider 321/Galuh Taruna Kostrad dan
Yonif Raider 641/Beruang yang telah bertugas menjaga perbatasan RI-Republik Demokrat Timor
Leste (RDTL) selama sembilan bulan.

Ricuh Tanah Adat, Ribuan
Warga Padang Turun Ke Jalan
PADANG (Waspada): Ribuan warga Kota Padang, Sumatera Barat, menggelar aksi
unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri setempat untuk
mendesak kejelasan status
tanah adat, Selasa (4/4).
Sebelumnya, Pengadilan
Negeri Padang telah membuat
keputusan yang dituangkan
dalam putusan Nomor 04/
PDT.G/2016/P.PDG. Keputusan ini didasari putusan Landraad No 90 tahun 1931.
Putusan tersebut berisi
pengakuan tanah atas milik
Kaum Ma’boet seluas 675 hektare dan membentang di
enam kelurahan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Ku-

ranji, Pauh dan Koto Tengah.
Menurut warga, keputusan itu bermasalah. Sebabnya,
jika mengacu pada vonis
Landraad Nomor 90 Tahun
1931, luas lahan sesungguhnya
hanyalah seluas 2,5 hektare
dan berada di Tunggul Hitam
Kelurahan Dadok Kota
Padang.
“Aslinya, tanah mereka hanya 2,5 hektare, mana mungkin bisa menjadi 675 hektare.
Ini sudah ada pihak yang
bermain,” kata Sofian Datuk
Bijo, salah seorang per-wakilan
massa.
Menurut Sofian, putusan
PN Kota Padang yang menyebut bahwa tanah yang seha-

rusnya tanah ulayat atau adat
itu, telah merugikan masyarakat.
Sebab, tanah yang kini didiami oleh ribuan orang dan
telah diterbitkan sertifikat tanahnya. Telah membuat warga
tidak bisa memanfaatkan
sertifikat mereka baik untuk
dijual, balik nama atau pun
digadaikan ke bank.
Atas itu, warga mendesak
agar PN Kota Padang segera
mencabut putusan tersebut.
“Jika tidak dicabut, maka kita
akan blokir jalur II By Pass dan
akan melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa
yang lebih besar,” kata Sofian.
(vn)

Korupsi PT PAL

KPK Sita Ribuan Dolar
JAKARTA (Waspada): Satuan Tugas (Satgas) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
melakukan penggeledahan
selama tiga hari berturut-turut
di Surabaya dan Jakarta. Penggeledahan dilakukan sejak Sabtu 1-3 April 2017 untuk mencari
alat bukti kasus yang menyeret
pejabat PT PAL Indonesia.
Menurut Juru Bicara KPK
Febri Diansyah, Satgas menyita dokumen penting dan uang
dalam pecahan rupiah dan
dolar Amerika dari Kantor PT
PAL Indonesia.
“Dokumen dan sejumlah
uang dalam mata uang rupiah
dan dolar. Rupiah ratusan juta
dan ribuan dolar Amerika,”
ujar Febri Diansyah di kantor-

nya, Jalan Kuningan Persada,
Jakarta Selatan, Selasa (4/4).
Namun, Febri enggan
membeberkan lebih detail
total keseluruhan uang yang
disita dalam penggeledahan
selama tiga hari berturut-turut
itu. “Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut berapa totalnya,” singkat Febri.
Satgas KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di Surabaya dan Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penerimaan ‘fee agency’
dari hasil penjualan dua unit
kapal perang berjenis Strategic
Sealift Vessel (SSV ) untuk
instansi pemerintah Filipina.
Adapun rincian kegiatan
penggeledahan, awalnya dila-

kukan pada Sabtu 1 April 2017
di Kantor PT PAL Indonesia di
Surabaya, PT Perusahaan Sejati di MTH Square, Jakarta dan
sebuah rumah di Kebon Jeruk,
Jakarta Barat. Selanjutnya,
kembali melakukan penggeledahan pada Minggu 2 April
2017 di rumah tersangka Direktur Keuangan PT PAL, Saiful
Anwar dan rumah seorang
saksi di Surabaya.
Tak berhenti sampai disitu,
Satgas kembali mencari alat
bukti lainnya di rumah tersangka Dirut PT PAL, M. Firmansyah Arifin, rumah tersangka GM Treasury PT PAL,
Arief Cahyana di Surabaya,
dan sebuah lokasi di Jakarta
pada Senin, 3 April 2017. (vn)

Virus Japanese Encephalitis
Banyak Di Peternakan Babi
JAKARTA (Waspada): Kementerian Kesehatan meminta masyarakat mewaspadai
penyakit Japanese Encephalitis ( JE). JE adalah penyakit
radang otak disebabkan oleh
virus Japanese ensefalitis termasuk family Flavivirus dan
merupakan masalah kesehatan masyarakat di Asia termasuk di Indonesia.
“Jumlah kasus JE di Indonesia tahun 2016 yang dilaporkan sebanyak 326 kasus. Kasus
terbanyak dilaporkan terdapat
di Provinsi Bali dengan jumlah
kasus 226 atau 69,3 persen,”

kata Direktur Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
Kementerian Kesehatan dr.
Elizabeth Jane Soepardi, MPH,
dalam keterangan pers di
Jakarta, Selasa (4/4).
Penularan virus tersebut
sebenarnya hanya terjadi antara nyamuk, babi dan atau
burung rawa. Manusia bisa
tertular virus JE bila tergigit
nyamuk Culex tritaeniorhynchus yang terinfeksi.
Biasanya nyamuk ini lebih
aktif pada malam hari. Nyamuk golongan Culex ini banyak terdapat di persawahan

dan area irigasi. Kejadian penyakit JE pada manusia biasanya meningkat pada musim
hujan. “Di Bali, tingginya kejadian Japanese Encephalitis
dikaitkan dengan banyaknya
persawahan dan peternakan
babi di area tersebut”, tutur Jane.
Sebagian besar penderita
JE hanya menunjukkan gejala
yang ringan atau bahkan tidak
bergejala sama sekali. Gejala
dapat muncul 5-15 hari setelah
gigitan nyamuk yang terinfeksi
virus berupa demam, menggigil, sakit kepala, lemah, mual
dan muntah. (dianw/C)

banyak terdapat di Makassar,
yaitu 9.291 BU. Di daerah lain,
ada Surabaya (4.971 BU), Se-

DPR RI Sepakat Kdh Atur
Penyelenggaraan Angkutan
JAKARTA (Waspada): DPR RI sepakat memberikan
kewenangan kepada kepala daerah maupun pemerintahan daerah (Pemda) untuk melakukan revisi terbatas berkaitan dengan 11 poin aturan revisi peraturan Permenhub
No.32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan
orang dan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
yang sudah sudah mulai berlaku tanggal 1 April 2017.
Dalam jangka pendek DPR sepakat untuk memberikan
kewenangan kepada kepala daerah (Pemda) yaitu pembatasan jumlah kendaraan (kuota), penetapan tarif , STNK
atas nama badan hukum, jenis angkutan sewa apakah
itu sewa umum atau khusus, pool tempat menyimpan
kendaraan, pajak sesuai usulan dirjen pajak, sanksi atau
pemblokiran aplikasi oleh Kominfo RI, akses dasboard,
uji kir, kapasitas mesin dan bengkel.
“Itulah beberapa poin yang nanti mungkin menjadi
poin kalau memang melakukan kajian bersama dengan
kementerian perhubungan,” kata Ketua Komisi V DPR
RI Fary Djemy Francis dalam forum legislasi ‘Revisi UU
LLAJ Solusi Kongkrit bagi Angkutan Umum? Bersama
Menteri Perhubungan Budi Karya di Gedung DPR RI
Jakarta, Selasa (4/4).
Menurut Djemi pada rapat terakhir dengan Dirjen
Perhubungan darat tanggal 29 Maret 2017 lalu dengan
beberapa mitra kerja, kementeraian perhubungan masih
ragu dengan peraturan menteri (Permen) No. 32/2016.
Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu karena sudah
didukung secara politik dan DPR RI tinggal melakukan
pengawasan. (j07/aya/C)

anggota, Kamis, 23 Maret 2017.
Diucapkan dalam Sidang
Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada
hari Selasa (4/4) oleh delapan
orang hakim tersebut, dengan
didampingi oleh Rizki Amalia
sebagai Panitera Pengganti,
dan dihadiri oleh Pemohon/
kuasa hukumnya, Termohon/
kuasa hukumnya, dan pihak
Terkait/kuasa hukumnya.
Tim kuasa hukum pasangan Rano Krno-Embay
Mulya Syarief mengajukan
gugatan karena kalah 89.890
suara dari Wahidin HalimAndika Hazrumy.
Gugatan diajukan sesuai
bukti yang diajukan berupa
terjadinya tindak pidana politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
Selain itu, di Kota Tangerang,
adanya ketidaksamaan data
yang dimiliki saksi dengan
data di kotak suara.
Dalam pleno KPU Banten,
Wahidin-Andika mendapat
total suara 2.411.213 dan pasangan Rano-Embay mendapat 2.321.323 suara pada pilkada Banten yang digelar 15
Februari 2017. (vn)

“Itu jelas tidak dibenarkan.
Untuk mencegah hal tersebut,
kami juga terus melakukan
pemantauan rutin terhadap
kepatuhan perusahaan. Jika
sudah diingatkan baik secara
lisan maupun tulisan masih
ada perusahaan yang tidak
patuh, pemerintah telah menyiapkan sanksi sebagaimana
tertuang dalam PP Nomor 86
Tahun 2013,” tegas Andayani.
Kepala BPJS Regional XIII
yang meliputi wilayah Banten,
Benjamin Simanjuntak
mengatakan, sampai Februari
2017, pertumbuhan peserta

Pekerja Penerima Upah (PPU)
di Provinsi Banten terbilang
signifikan, yaitu 59%.
Untuk mendukung perluasan kepesertaan PPU, diperlukan optimalisasi kepatuhan
melalui sinergi seluruh instansi terkait dalam penegakan
kepatuhan.
“Di sisi lain, untuk meningkatkan kepuasan peserta,
dilakukan pula intensifikasi
sarana dan prasarana fasilitas
kesehatan yang sudah tersedia
maupun penambahan fasilitas
kesehatan RS,” tandas Benjamin. (dianw/B)

Ketua MPR: Hormati
Proses Di DPD
J A K A RTA ( Wa s p a d a ) :
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
berharap proses yang terjadi
di Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) menghasilkan keputusan terbaik.
“Mari kita hormati sepenuhnya proses yang terjadi di
DPD,” kata Zulkifli Hasan di
Gedung MPR, Jakarta, Selasa
(4/4).
Mengenai keputusan MA,
Zulkifli Hasan menegaskan,
MPR dan DPD berbeda, ma-

sing masing sebagai lembaga
negara.
“Kami sepenuhnya percaya teman teman di DPD bisa
selesaikan masalahnya,”
Mengenai terpilihnya Wakil Ketua MPR Oesman Sapta
sebagai Ketua DPD, Zulkifli
Hasan akan membicarakan
dalam rapat pimpinan.
“Dalam waktu dekat kami
akan musyawarah dan hal ini
tentu akan dibicarakan bersama,” tutup Zulkifli. (aya/B)

DPR Siap Bangun Pusdiklat
JAKARTA (Waspada): DPR sudah siap membangun
Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) di area Wisma
DPR di Kopo, Bogor, Jawa Barat.
Ketua DPR Satya Novanto, yang membawa sejumlah
wartawan untuk meninjau lokasi pembangunan Pusdiklat
tersebut, mengataka nantinya bangunan Pusdiklat tersebut
selain dipakai untuk pendidikan dan latihan para Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI dan Tenaga Ahli anggota
DPR, bisa juga dipakai untuk rapat-rapat anggota dewan.
“Tentu saya ajak semua pimpinan Komisi dan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT) dibawah Pak Fahri (Fahri
Hamzah) sebagai pimpinan tim ketua reformasi dalam
pembangunan sarana dan prasarana,” ujar Novanto saat
meninjau lokasi yang akan dibangun Pusdiklat DPR RI,
Senin (3/4).
Menurut Novanto, selain untuk DPR dan Kesetjenan,
Pusdiklat ini nanti juga bisa dipergunakan untuk DPRD
seluruh Indonesia.
“Ini memang betul-betul kita rencanakan sejak awal,
Alhamdulillah kita bisa lihat bersama karena kita memang
perlu sekali untuk bisa melakukan pembangunan pendidikan dan juga pelatihan yang diharapkan oleh semua,
bukan hanya DPR, Kesetjenan dan Badan, tetapi juga
DPRD seluruh Indonesia,” kata dia. (aya/B)

SDM Lembaga Legislatif
Tentukan Kualitas Demokrasi
JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua DPR RI Korkesra
Fahri Hamzah mengatakan salah satu syarat kualitas
demokrasi yang baik adalah keunggulan Sumber Daya
Manusia (SDM ) di lembaga legislatif atau lembaga
perwakilan rakyat.
“Dalam menjalankan fungsi legislalif, Dewan memerlukan tempat yang memiliki supporting system, apalagi
saat ini pengembangan SDM dari legislatif memang sudah
tumbuh. Kalau dahulu anggota DPR tidak mempunyai
staf, karena hal itu dianggap tidak terlalu penting, namun
sekarang jumlah stafnya bertambah,” ujar Fahri Hamzah
saat meninjau lokasi pembangunan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan (Pusdiklat) di Komplek Wisma Griya Sabha
Kopo, Puncak, Bogor, Jawa Barat, mendampingi Ketua
DPR RI Setya Novanto, Senin (3/4/).
Ia menyatakan , jumlah Tenaga Ahli (TA) sebagai
political point, saat ini lebih banyak dari pegawai negeri
sipil (PNS) yang ada di lingkungan Setjen Dan Badan
Keahlian DPR. (aya/B)

Antara

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

Rangkap Jabatan OSO Dikritik
JAKARTA (Waspada): Oesman Sapta Odang )OSO) terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah secara aklamasi dalam paripurna, Selasa
(4/4) dini hari. Terpilihnya
OSO ini menuai kritikan, karena statusnya yang menjabat
Ketua Umum DPP Hanura
dan Wakil Ketua MPR RI.
Pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, terpilihnya OSO masih
perlu diuji keabsahannya, karena tak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA)
terkait tata tertib masa pimpinan DPD.
Menurutnya, putusan MA
yang menganulir dasar masa
jabatan pimpinan DPD harus
menjadi acuan. “Keabsahan
paripurna yang menjadi pang-

gung pemilihan tersebut,
sangat mungkin bermasalah, jika keputusan MA yang
menganulir Tatib DPD Nomor
1 2017 menjadi acuan,” kata
Lucius, saat dihubungi , Selasa.
Lucius juga menyoroti
etika OSO yang rangkap jabatan dengan posisi strategi.
Posisi OSO yang juga sebagai
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan
Ketua Umum DPP Hanura jadi
catatan negatif.
“Hal itu berpeluang disalahgunakan untuk kepentingan dia yang lain, baik sebagai pribadi maupun partainya,” lanjutnya.
Dia mengkhawatirkan, jika
memang OSO berhasil membuktikan legitimasi kursi pimpinan DPD, akan ada kritikan
lain, yaitu politisasi DPD.

Dalam aturan tegas, senator
DPD bukan anggota Parpol.
Dengan diisi kader Parpol,
maka DPD dinilai bukan sebagai lembaga senator yang mewakili daerah. Namun, berpeluang menjadi orientasi politik, karena selain Oso, banyak
senator yang menjadi kader
Partai Hanura.
“Tak ada harapan lagi suara daerah diperjuangkan lagi
oleh DPD, karena sebagai politisi, orientasi mereka serentak
berubah. Di Parpol, kekuasaan
merupakan sesuatu yang harus dikejar,” sebutnya.
Kemudian, Dia mengibaratkan, DPD hampir sama
dengan DPR karena diisi oleh
perwakilan Parpol. “Jika seperti
ini, peran DPD yang diharapkan semakin jauh dan tak
kelihatan,” tuturnya. (vn)

AirAisa Tambah Rute Baru
Pontianak Ke Kuching

Gugatan Rano Karno Ditolak MK
JAKARTA (Waspada): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan
calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten nomor urut
2, Rano Karno-Embay Mulya
Syarif, soal hasil Pilkada Banten 2017. Dengan ditolaknya
gugatan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Banten
adalah pasangan Wahidin
Halim-Andika Hazrumy.
“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis MK
Arief Hidayat, Selasa (4/4).
MK beralasan, gugatan
Rano-Embay soal hasil Pilkada
Banten tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 158 UU Pilkada. Sebab, suara yang diperoleh kedua pasangan terpaut
2,5 persen, sedangkan syarat
UU adalah 1,5 persen.
Putusan ini sesuai hasil Rapat Permusyawaratan Hakim
oleh delapan Hakim Konstitusi
yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua
merangkap Anggota, Anwar
Usman, I Dewa Gede Palguna,
Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida
Indrati, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai

rang (4.030 BU) dan Bandung
(3.817 BU).
Di sisi lain, jumlah BU yang
telah bergabung menjadi peserta JKN-KIS saat ini mencapai 187.083 BU se-Indonesia,
dengan jumlah BU terbanyak
berasal dari Jakarta (55.072
BU), Surabaya (23.319 BU),
dan Semarang (21.217 BU).
Direktur Kepesertaan dan
Pemasaran BPJS Kesehatan
Andayani Budi Lestari usai
acara Badan Usaha Gathering
2017 bertema Bincang JKNKIS di Karawaci, Tangerang,
Senin (3/4) mengatakan, jaminan kesehatan adalah hak
setiap pekerja yang tidak boleh
ditunda, apalagi baru dipenuhi ketika pekerja yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Terlebih, sustainibilitas
program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sangat
bergantung kepada iuran peserta yang sehat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit,” kata
Andayani.
Misalnya perusahaan baru
mendaftarkan ketika ada pekerja yang sakit, hanya mendaftarkan sebagian pekerja
saja, tidak mendaftarkan anggota keluarga pekerja dan sebagainya.

Antara

PUTUSAN GUGATAN PILKADA BANTEN: Pendukung dan simpatisan Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy merayakan kemenangan setelah
mendengarkan hasil putusan atas perkara gugatan hasil Pilkada Serentak 2017 Provinsi Banten
di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/4). Majelis Hakim MK memutuskan menolak gugatan
pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Banten Rano Karno-Embay Mulya Syarif
karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 158 UU Pilkada.

JAKARTA (Waspada): Maskapai AirAsia kini terbang langsung dari Pontianak ke Kuching, ibu kota Sarawak, Malaysia, dengan penerbangan
langsung harian mulai 5 Juni
2017 mendatang.
Penerbangan yang dioperasikan oleh Malaysia AirAsia
(kode penerbangan AK) ini
menandai hadirnya rute kedua AirAsia dari Pontianak
yang juga merupakan rute pertama dari maskapai berbiaya
hemat ini dari Indonesia ke
Kuching.
He a d o f Co m m e rc i a l
AirAsia Berhad, Spencer Lee,
mengatakan pihaknya sangat
antusias untuk meluncurkan
penerbangan kedua kami dari
Pontianak yang selanjutnya
akan meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia.
“Kuching menawarkan
pengalaman yang istimewa
bagi wisatawan yang ingin menikmati perpaduan beragam
budaya, keajaiban alam dan
satwa liar di kota yang memesona. Dengan rute baru ini,
kami berharap dapat berkon-

tribusi pada pertumbuhan
sektor pariwisata setempat,
ekonomi dan perdagangan
antar kedua kota,” kata Spencer dalam keterangan persnya
yang diterima Waspada di
Jakarta, Minggu (2/4).
Untuk merayakan peluncuran rute baru ini, calon wisatawan dapat menikmati tarif
hemat untuk sekali jalan mulai
dari Rp249.000 yang tersedia
mulai hari ini sampai tanggal
2 April 2017 untuk periode terbang mulai tanggal 5 Juni 2017
– 30 September 2017.
Sebagai kota terbesar di
Kalimantan yang juga merupakan ibu kota dari Sarawak,
yang berjuluk Bumi Kenyalang, Kuching sudah lama
menjadi tempat wisata favorit
bagi wisatawan yang mencari
keindahan alam dengan sedikit sentuhan kehidupan kota.
Kota Kuching juga merupakan
pertemuan dari dua budaya
yang berbeda.
Salah satu atraksi yang
layak dikunjungi adalah
Kampung Budaya Sarawak,
dimana wisatawan dapat mengenal berbagai suku seperti

Iban, Melanau, Bidayuh,
Orang Ulu dan Dayak yang
berperan besar dalam memberi warna yang unik bagi Kota
Kuching.
Bagi pecinta wisata luar
ruang (outdoor), Anda dapat
melakukan perjalanan, mendaki sambil menikmati keindahan alam ketika Anda
menjelajahi Taman Nasional
Bako, Gunung Santubong, Gua
Pari (Fairy Caves) dan Cagar
Alam Semenggoh.
Untuk yang menyukai wisata satwa, Kuching Cat Museum, The Great Orangutan
Project, Matang Wildlife Centre dan Jong’s Crocodile Farm
adalah tempat yang tepat untuk dapat lebih dekat dengan
mereka. Kota Kuching juga
menawarkan kehidupan malam yang indah dengan bar
dan pertunjukan musik sepanjang malam!
AirAsia saat ini terbang
langsung dari Pontianak ke
Kuala Lumpur dan Kuching.
AirAsia telah mengoperasikan
penerbangan langsung dari
Pontianak ke Kuala Lumpur
sejak tahun 2015. (j02/B)

A8

WASPADA

Iklan Mini

Rabu, 5 April 2017
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Kepada seluruh
pemasang iklan
diberitahukan bahwa
ada perubahan harga
PAKET IKLAN MINI
berlaku mulai

SUPER PROMO 10 HARI
BY MALAYSIA AIRLINES (MH)
HANYA Rp. 18.500.000

SAUDIA LANGSUNG MADINAH

18 Maret 2017

TRAVEL

Izin Kemenag RI No.373/2016
JADWAL KEBERANGKATAN:
* 24 APRIL 2017
* 03 MEI 2017
* 24 MEI 2017 (AWAL RAMADHAN)

TANGGAL KEBERANGKATAN:

: 10 HARI
: 10 HARI
: 10 HARI

HUBUNGI :
JL. TITI PAPAN / PERTAHANAN NO. 10 SEI SIKAMBING D MEDAN
TELP : 061 – 4576116 / 061 – 4512319
Hp : 0812.6495.8456 – 0813.6137.2321 – 0822.7699.3557
0822.7274.3725 – 0852.9773.0737

SAUDIA LANGSUNG MADINAH

Hanya Rp. 20.000.000,Daftar langsung dapat discount Rp. 1.000.000,- tempat terbatas
Sebelum mendaftar pastikan Travelnya berizin atau tidak.
PT. ANNAJWA ISLAMIC TOUR &TRAVEL Resmi dari
KEMENAG RI NO. 632/2016
Murah, Amanah dan Terpercaya

NB. SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU

AUTOMOTIVE
PROMO JOK MOBIL

ASTRA DAIHATSU BINJAI

CICILAN 0% MANDIRI 6 & 12 BULAN

Jl. Soekarno Hatta No. 13
(Depan Tugu Binjai)

RP. 1.400.000 RP. 1.600.000

Hub: E L I T E

M OTOR

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

Rp.

440.000

2 cm (4-7 Baris)

33.000

Rp. 165.000

Rp.

330.000

Rp.

660.000

3 cm (7-10 Baris)

44.000

Rp. 220.000

Rp.

440.000

4 cm (10-13 Baris)

55.000

Rp. 275.000

Rp.

550.000

Rp. 880.000
Rp. 1. 220.000

6 cm

121.000

Rp. 605.000

Rp. 1.210.000

Rp. 2. 540.000

8 cm

137.500

Rp. 687.500

Rp. 1.375.000

Rp. 2. 870.000

6x 8,5 cm

165.000

Rp. 825.000

Rp. 1.650.000

Rp. 3. 420.000

LOWONGAN KERJA

Barbershop sedang mencari

“B A R B E R /T U K A N G
PAN GK AS”, syarat :

-Daihatsu Sigra. 7 Tempat Duduk
DP 15.850.000 angs. 2.956.000
Great New Xenia DP 10.070.000
Terios DP 14.940.000
Gran Max Pick Up DP 8.430.000

CHEVROLET Spin LS M/T, Bensin, Thn
2013. AC Central, bangku 3 baris, hitam
Met. BK Rp 109 jt Net. Hub : 085275383218

182477

DAIHATSU Luxio 1,5 type D, Thn 2011.
AC, CD, PS, PW, CL, Hitam Met. Pajak STNK
baru, BK MDN Rp 87 jt. Hub : 081370833331
182477

Ingin Mobil Anda
Cepat Terjual? Pasang iklan di

Hub. - 0 8 2 2 7 4 1 9 5 5 0 0
- 061 734 9000

H a ria n U m um

WASPADA

Melatih
- Mendidik & Menempatkan
Siswa2 untuk bekerja pada
bagian Cargo di Airport.
Syarat:
- Laki/Wanita
- Umur 18 - 30
- Pendidikan Min SMP
- Sehat & Tidak bertindik,
tdk bertato
Hubungi:

Akademi Citra Mandiri
Jl. Amal No. 75 C
Kec. Medan Sunggal - Medan
HP. 0852 6280 4272

1.Pria,Tamatan SMA
2.Berprofesional Dalam
Memangkas
3.Berpengalaman minimal
3 tahun di Barbershop
Silakan Sms ke nomor
082164283676 (Tulis Nama,
Umur, Tulis Posisi yang mau)
182454

LOWKER :

DIBUTUHKAN PEKERJA PARKIR
Pria : Max, 28 th, tinggi : 165cm.
Wanita : Max 28 th, tinggi : 155cm.
Tamatan SMA/SMK/Sederajat.
Up Reza (082304005656)
PT KNK. Alamat Jl Palang Merah
The Royal Condominium

182486

MINI & EFEKTIF
IKLANKAN
PRODUK ANDA

* FREE koran 1 bln
* FREE koran 1 bln

HOS MEDAN
SEDIA : K ERU DU N G, T U N I K ,
GAM I S, BAJ U K OK O

Promo produk real
diskon s/d 30%
untuk selected items
Komp. Ruko Setiabudi Business
Centre Blok A No. 8
Jl. Setiabudi Medan
Telp. 082273678077 / 08566225891

PROPERTY
bandara Kualanamu /KNIA Medan.
Hub. 0811 866 222, 0816 377 166
* NB Tersedia kavling Exclusive
7x15, 7x20 & 7x28
182460

Dijual 1 unit rumah, LT 17,5 x 28,5
m. SHM, 2 lantai, 6 KT, 4 KM,
Grasi 1 mobil. Di Jl Sembada
Pd bulan 200 meter dari carrefour
Jamin Ginting. Yang minat
hub: 081375755477
182428

SERVICE KONSTRUKSI

WC

TUMPAT/ SAL. AIR

8 4 5 .8 9 9 6
0812.631.6631

TERCECER 1 (satu) buah
BPKB Mobil BK 1989 FF.
AN Toni. Tercecer
sekitaran Jln Baru

182491

HILANG
5 Buah Surat Tanah Sebagai
berikut :
- SHM 2094 & SHM 2095
AN Yuddy Susanto.
- SHM 2099,2100,2101
AN Sintia Susanto. Dengan Alamat
Jl Matahari Raya Kel Helvetia
Tengah Kec Medan Helvetia,
Medan Kota

182471

DISEWAKAN RUMAH
3 KT, 1KT, 1KM, 1RM + DPR. PLN
900W PDAM. Jl Suka Menang
I No 3B STM Atas Sewa/Thn
Hub: 081376345947 (no sms)
182451

Bergaransi/ Jl.Kpt. Muslim

DIJUAL /DISEWAKAN
1 Unit Rumah Permanen
KT = 4, Garasi, SHM.
Jl Puri Gg Wasono.
Hub: 081263238511

TERCECER

182490

* FREE koran 1 Bln

Saatnya Berbelanja
di Toko

DIPASARKAN RUMAH \TYPE 42/105
(tanpa DP & tanpa bunga) daerah

MATERIAL

TERCECER 1 (satu) buah
BPKB Mobil BK 1902 JN.
AN Suwanto. Tercecer
sekitaran Jln Polonia

* FREE koran 1 bln

FASHION

Diperlukan T. Kerja Wanita Pendidikan
DIII Komputer di Kantor pemborong
pengadaan barang.
J l. M ust a fa 6 2 E M e da n
T el. 061- 6642173
Lamaran diantar langsung dengan
lampiran photocopy KTP, IJAZAH,
PAS PHOTO WARNA 4X6 = 2 LBR

PELUANG KERJA

PROMO III

220.000

LOWONGAN KERJA

182479

RP. 700.000 RP. 800.000
RP. 1.000.000 RP. 1.100.000

Rp.

: 10 HARI
: 13 HARI
: 13 HARI

PROMO UMROH . . . . .

HUBUNGI :
JL. TITI PAPAN / PERTAHANAN NO. 10 SEI SIKAMBING D MEDAN
TELP : 061 – 4576116 / 061 – 4512319
Hp : 0812.6495.8456 – 0813.6137.2321 – 0822.7699.3557
0822.7274.3725 – 0852.9773.0737

PROMO II

Rp. 110.000

TRAVEL

Kesempatan baik bulan April – May 2017 dan Promo 2018

PENDAFTARAN TERAKHIR
TGL. 02 APRIL 2017
= SISA 4 SEAT BURUAAAN =

PROMO I

22.000

J L. A.R H AK I M N O 2 9 4 M EDAN
T ELP : (0 6 1 ) 7 3 5 7 3 3 0
H p: 0 8 2 3 6 7 5 1 5 1 5 7 – 0 8 1 3 6 1 1 2 5 1 5 4
Em a il: a nna jw a _isla m ic _t our@ya hoo.c om

BERANGKAT TGL. 10 APRIL 2017
HANYA Rp. 20.000.000.

MINIBUS

1cm (1-4 Baris)

* FULL RAMADHAN (PROMO)
: Rp. 35.000.000,UMROH PLUS TURKY Tgl. 22 April 2017
HUBUNGI :
JL. TITI PAPAN / PERTAHANAN NO. 10 SEI SIKAMBING D MEDAN
TELP : 061 – 4576116 / 061 – 4512319
Hp : 0812.6495.8456 – 0813.6137.2321 – 0822.7699.3557
0822.7274.3725 – 0852.9773.0737

Izin Kemenag RI No.373/2016

SEDAN

10 Free 4 = 14 20 Free 10 = 30

PT
T.. A N N A J W A I S L A M I C
TOU R & T RA
V EL
AV

MUL
T AZ AM U M R
OH
LT
ROH

Type Promo

5 Free 1 = 6

NB. SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU
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Ukuran

182455

TERCECER STUK BK 9741
CC. No uji MDN 35015 B.
AN Sunarjo. An Sunarjo.
Alamat Medan.
Merk Mitsubishi
182485

TERCECER STUK BK 9403 CR.
Dan BK-A. No uji AB
01022126 AN Drs Frans
Edward Hutabarat. Alamat
Medan. Merk Mitsubishi
182481

HILANG/TERCECER
1 (satu) akta penglepasan Hak
Dengan Ganti Rugi No 48.
Tanggal
29-11-1997 tercecer antara
Jalan Pemuda Ke Jalan Brigjend
Katamso Medan Akta mana
dibuat di kantor Chairani
Bustami Notaris di Medan
182446

TERCECER
STUK BK 9801 DB. No uji
AB 01040471. AN M.Yusuf.
Alamat Medan.
Merk Suzuki

TERCECER
STUK BK 8696 BU. AN PT
Budi Perkasa Alam. No uji
MDN 00822 C. Alamat
Medan. Merk Mitsubishi
182483

HILANG
3 Buah surat tanah
sebagai berikut: SHM
3085, SHM 3086, SHM
3087 AN Jonson dengan
Alamat Jl Dairi Kel Sei
Agul Kec. Medan
Barat, Medan Kota

PERABOT
Rp.1.800.000
Rp. 1.800.000
Rp. 1.500.000
Rp.1.500.000

Hub. 0 6 1 -6 6 1 6 8 0 2 , 6 6 1 8 1 1 6 , 0 8 5 1 0 0 5 3 2 1 8 8

PENGOBATAN ALAT VITAL PRIA
Dinkes No. 448/1088/X/2011
DITANGANI OLEH

M. ABDULLAH AZIS

WASPADA

Kirim Format Iklan Anda
Dalam Bentuk JPEG Atau Ai

E-mail: iklanminiwaspada@yahoo.co.id

182484

SENIN - JUMAT:
08.00 - 16.30
SABTU: 09.00 - 16.00
*Minggu & Hari Libur Nasional (Tutup)

Dijual Tanah (SHM), TP
Jl Purwosari LT 20x20=100 m. LT
30 x 23 = 502 m. Komp Dpr
Krakatau. Jl Fraksi A LK XI
P.Brayan Bengkel – Mdn Timur
(0 8 2 2 7 6 8 8 6 9 9 5 )
182474
TANAH DIJUAL
Dalam Kodya Medan Cocok untuk
investasi , Cad Haritua/pensiun, dan
segala bisnis, strategis. Jl Menteng
VII Raya Gang Maduma SHM.
Luas ± 500m², Rp 1,75 jt/m, Hp :
082110177476/082110177479 182467

DIJUAL SANGAT MURAH SEKALI
TANAH KAVLING SIAP BANGUN
Uk : 7 x 14 (total ada 60 kavling)
Rp : 24 jt/bisa cicil.
Hub : 0 8 1 6 3 7 7 1 6 6
081287241234
Nb *10 orang pertama gratis 5.000
bata mesin (lokasi samping Bandara
Kualanamu/pantai Labu)
182488

Kirim Format Iklan Anda
Dalam Bentuk JPEG Atau Ai

Da ri : Ba nt e n
SOLU SI PEN Y EM BU H AN AN DA

Khusus Pria
30 Menit
Reaksi
Panjang: 12-14-16 Cm
Ditempat
Besar: 4-5-6
Impoten: Ejakulasi Dini, Lemah Syahwat, Kurang
Ereksi, Mati Total, Diabetes (Gula)
Hernia (Usus Turun), dll.
Jl. SM. Raja Gg. Titi Besi No. 210
Kembar Ponsel Sp. Limun Medan
H P. 0 8 1 3 7 0 8 2 9 5 5 9

E-mail: iklanminiwaspada@yahoo.co.id

PUSAT TERAPI ALAT VITAL MAK EROT YANG TERUJI
DAN TERBUKTI DENGAN H. TEJA SAEPUL ALAM
CU CU ASLI M AK EROT BERSAM A M . OT ON G

182470

Bila anda ingin perkasa ingat jangan sampai salah masuk carilah yang
benar benar pewaris ilmu mak erot sejati, pengobatan mak erot sudah
tidak diragukan lagi keberhasilannya, terapinya aman tidak menggunakan
bahan kimia, ingat untuk kaum pria jangan sampai anda terlena kaum
wanita karena kondisi yang kurang sempurna
Melayani berbagai macam keluhan antara lain:

182482

TERCECER
STUK BK 8178 BL. No uji
MDN 55130 A. AN RAJ
Kumar Singh. Alamat
Medan. Merk Toyota

182487

KESEHATAN

T E M PA H A N M U R A H

- Lemari Pakaian 3 Pintu Sungkai asli
- Kitchen Set Atas Bawah Sungkai asli
-Sofa tamu set sale
- Springbed 6 kk garansi per 10 thn

DIJUAL MURAH
Rumah 2 lantai 4 x 15 di Komplek
De’City Blok E- 05 Ringroad Asrama
Rp 550jt/Net. Dan rumah 2 lantai 5
x20 di Komplek Villa Kencana Jl Karya
Wisata Johor Medan. Rp 660 jt/Net.
Hub : 0811866222, 081263475110

Iklankan Produk Anda Disini...!!
Iklan Murah & Berkualitas

Khusus Pria:
Khusus Wanita:
Tambah ukuran, Besar, Panjang,
Memperindah dan Memperbesar
Ejakulasi Dini, Lemah Syahwat,
Payudara, Terapi Perawan/Virgin,
Impotensi, Ereksi Tidak Maksimal,
Ingin Mempunyai Keturunan.
Kencing Manis, Diabetes, dll.
Langsung ereksi di tempat hanya di tempat kami pengobatan Mak Erot dijamin 100%
Bagi usia yang sudah lanjut alat vital yang tidak berfungsi lemah, mati
total sekali pun bisa dihidup kembali....!!!

Alamat : Jl. Laksana No. 62 A masuk dari Jl. Amaliun
Yuki Simpang Raya Medan. HP : 0 8 1 2 4 0 3 8 3 3 3

Luar Negeri

WASPADA
Rabu
5 April 2017

A9
Dewan Kota Keluarkan
Resolusi Guna
Makzulkan Trump

Penyergapan Tentara Filipina
Tewaskan 10 Anggota Abu Sayyaf
MANILA, Filipina (Waspada): Sebanyak 10 anggota
Abu Sayyaf dilaporkan tewas dalam operasi penyergapan
tentara Filipina. Penyergapan ini dilakukan dalam operasi
pembebasan sejumlah sandera asal Vietnam.
Komandan Militer Mindanao Barat Mayor Jenderal
Carlito Galvez, Selasa (4/4), menyatakan, 32 tentara terluka
dalam serangan pada Minggu. Kelompok ekstrimis itu
diyakini menawan enam warga Vietnam.
“Kami melakukan serangan kepada Abu Sayyaf di
sekitar Talipao, Pulau Jojo yang diyakini menjadi tempat
mereka menyembunyikan sandera asal Vietnam,” ujar
Galvez.
Ia mengatakan, sisanya diduga melarikan diri selama
pertempuran berlangsung. Militer Filipina hingga saat
ini masih melakukan upaya untuk mencari keberadaan
mereka.
Kontak senjata ini terjadi di Pulau Jolo, kawasan
terpencil yang kerap dijadikan lokasi penyekapan warga
neraga asing di Filipina. Kelompok garis keras itu dikenal
lantaran pemerasan dan penculikan untuk sejumlah uang
tebusan. Mereka juga tak segan untuk membunuh para
sanderanya. (rtr/And)

Saudi Kecam Rencana
Permukiman Baru Israel
RIYADH, Arab Saudi (Waspada): Rencana Israel
membangun pemukiman baru di Tepi Barat langsung
menuai kecaman Arab Saudi. Dewan Menteri sampai
Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman, mengeluarkan
kecaman usai sidang kabinet di Al Yamama Palace di
Riyadh.
Dilansir dari Saudi Gazette, Selasa (4/4), Menteri
Kebudayaan dan Informasi Adel Al Turaifi mengatakan,
kabinet mengecam tindakan Israel untuk membangun
2.000 unit pemukiman baru. Terlebih, tindakan itu akan
merampas 977 dunam tanah dari wilayah Palestina.
Kabinet mengeluarkan seruan kepada masyarakat
internasional untuk memaksa Israel menghentikan semua
praktik sewenang-wenangnya dan rasial terhadap rakyat
Palestina. Ia turut memuji kepurusan yang diambil KTT
Liga Arab ke-28, yang akan fokus ke masalah-masalah
bangsa Arab.
Terutama, atas Deklarasi Amman yang menegaskan
kembali ketajaman para pemimpin Arab untuk mengatasi
masalah dan tantangan yang dihadapi dunia Arab.
Menurut Al Turaifi, kabinet memuji pasukan keamanan
yang sukses mengusir teroris di peternakan Awamiyah
di Qatif.
Pada awal sesi, Raja Salman turut mengapresiasi usaha
Yordania memperkuat persaudaraan negara-negara Arab
dan Muslim. Ia tidak lupa menyambut para pemimpin
negara-negara Arab untuk KTT Liga Arab ke-29, yang
diamanahkan akan dihelat di Riyadh. (sg/And)

Pesawat Tempur Syria Bombardir
Pemberontak, 22 Tewas
DOUMA, Syria (Waspada): Pesawat-pesawat tempur
Syria membombardir kawasan pemukiman di sisi bagian
timur Damaskus, menewaskan dan menciderai puluhan
orang dalam serangan bom paling gencar atas kawasan
yang dikuasai pemberontak di dekat ibukota, kata
penduduk dan beberapa aktivis.
Sedikitnya 22 tewas dan sejumlah orang lainnya cidera
setelah terjadi empat serangan udara atas distrik padat
penduduk di kota Douma, pusat perkotaan utama di
Eastern Ghouta yang menjadi tempat pertahanan
pemberontak. Banyak jasad yang masih terkubur di bawah
reruntuhan, kata petugas sipil Senin (3/4).
Petugas pertahanan sipil pro-oposisi mengatakan
lewat cuitan di Twitter bahwa berlangsung 21 kali serangan
atas kota Hamurya, Harasta dan Saqba di Eastern Ghouta
yang terkepung.
Di kota Saqba, di selatan Douma, sedikitnya lima orang
tewas ketika pesawat tempur yang diyakini milik Rusia
menyerang satu pasar utama di kota itu, kata dua orang
penduduk.
Liputan media sosial yang dilakukan pertahanan sipil
memperlihatkan para sukarelawan dan warga sipil memanggul tandu setelah para korban dikeluarkan dari
reruntuhan bangunan yang hancur di daerah itu padat
penduduk itu. “Kami warga sipil. Kenapa mereka menyerang kami? Pesawat tempur tepat berada di atas kepala
kami. Tidak ada teroris di sini,” kata seorang pemuda
yang berteriak terekam dalam liputan televisi Orient
Angkatan bersenjata (AB) Syria mengatakan pihaknya
menggempur posisi pemberontak di Jobar, Arbeen dan
Zamalka dan daerah-daerah di Eastern Ghouta, menghancurkan peluncur rudal dan membunuh sejumlah
‘teroris’.
AB Syria mengatakan, pihaknya memerangi teroris
yang dibiayai asing yang menembakkan mortar ke daerah
yang dikuasai pemerintah di ibukota. Mereka membantah
tuduhan bahwa mereka mengincar warga asing.
Serangan intensif itu menyusul serangan yang dilakukan AB Syria dan sekutunya sejak akhir Februari untuk
mengepung kota Barza yang dikuasai pemberontak dan
memutusnya dari kota terdekat Qaboun. (m23/Reuters)

AP

SEORANG wanita memberi penghormatan kepada para korban ledakan di stasiun metro Tekhnologichesky Institute di St.
Petersburg, Rusia, Selasa (4/4).

Ledakan Di Rusia Disebut
Aksi Bom Bunuh Diri
ST PETERSBURG, Rusia (Waspada): Pejabat
keamanan Kirgizstan, Selasa (4/4), menyebutkan pelaku bom bunuh diri yang mengguncang
stasiun kereta bawah tanah di Kota St. Petersburg, Rusia, Senin petang lalu merupakan penduduk asli asal Kirgistan yang memperoleh kewarganegaraan Rusia.
“Pelaku ledakan bom bunuh diri di St Petersburg adalah seorang warga Kirgizstan
bernama Akbarjon Djalilov,
yang lahir tahun 1995,” ungkap
Juru bicara otoritas keamanan
negara di Asia tengah itu.
Sementara, otoritas keamanan Rusia hingga saat ini
pun belum memberikan penjelasan mengenai latar belakang ledakan. Presiden Rusia
Vladimir Putin, yang sedang
berada di kota tersebut saat
ledakan terjadi, hanya menduga bahwa insiden itu merupakan serangan teroris.

Namun dia menyebutkan,
segala upaya untuk mengungkap misteri di balik ledakan itu
masih dilakukan oleh aparat
keamanan di Rusia.
Diketahui, serangan di stasiun kereta itu menyebabkan
14 nyawa melayang dan 51
lainnya mengalami luka-luka.
“Korban tewas dari ledakan
Saint Petersburg saat ini meningkat mencapai 14 jiwa,”
ujar Menteri Kesehatan Rusia
Veronika Skvortsova.
Serangan ni dirancang
dengan baik, kekuatan dari
ledakan ini sekitar 200-230

gram TNT. Kepala Komite
Federasi Dewan Keamanan,
Viktor Ozerov mengatakan
bawah ledakan dikaitkan
dengan kunjungan Presiden
Putin di St. Petersburg. Para
penyelidik Rusia telah memberi sejumlah rincian. Tidak
ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab.
Para pemimpin dunia menyampaikan bela sungkawa
kepada Rusia mengutuk ledakan itu. Gedung Putih mengatakan, Presiden Donald Trump
telah berbicara dengan Putin
melalui telepon dan menawarkan “dukungan penuh” buat
membawa siapapun yang bertanggung jawab ke pengadilan.
“Baik Presiden Trump
maupun Presiden Putin sepakat bahwa terorisme harus
tegas dan cepat dikalahkan,”
kata sebuah pernyataan,

Ongkos Parkir Rp400 Juta
GLASGOW, Skotlandia
(Waspada): Seorang wanita
Skotlandia diperintahkan
hakim membayar tagihan
24.500 poundsterling (sekitar
Rp400 juta) kepada sebuah
perusahaan parkir swasta.
Carly Mackie, 28, sebelumnya mengabaikan ratusan
tagihan karena memarkir mobilnya di kawasan Waterfront,
Dundee, tanpa izin.
Mackie mengatakan dia
tak mau membayar tagikan
karena berhak memarkir mobil di lahan tersebut karena ia
tinggal di sana tahun lalu.
Hakim George Way mengatakan, tagihan-tagihan
parkir itu berasal dari “kontrak
sah” dan Mackie wajib membayarnya. Perusahaan parkir
Vehicle Control Services (VCS)
akhirnya membawa kasus ini

ke pengadilan tahun lalu setelah Carly tidak membayar
tagihan parkir sebesar 18.500
poundsterling.
Wanita itu tinggal bersama
ayah tirinya yang menyewa
apartemen di kawasan Waterfront dan mempunyai fasilitas
garasi di kompleks apartemen
itu.
Menurut Hakim Way, Mackie memarkir mobil di luar
garasi dan sebelumnya menolak membayar izin parkir di
dekat kediamannya dengan
biaya 40 poundsterling
(Rp665.000) setiap bulan.
Dalam pernyataan tertulis,
Hakim Way mengatakan, “Ia
mengaku memarkir mobil
tanpa izin di tempat yang tercakup di lahan yang dikelola
oleh pihak penuntut.”
Berdasarkan undang-un-

dang yang berlaku, tiket parkir
yang dikeluarkan perusahaan
swasta di lahan parkir swasta
tidak digolongkan sebagai denda, tetapi dianggap sebagai
pemberitahuan tagihan parkir.
Tagihan parkir itu berbeda
dengan pemberitahuan tagihan denda yang dikeluarkan
petugas parkir pemerintah
setempat dan kepolisian.
Pemilik lahan swasta dan
perusahaan parkir tidak mempunyai wewenang mengeluarkan pemberitahuan tagihan
denda. Namun jika pengendara mobil memarkir kendaraan di lahan pribadi yang terbatas, ia dapat dianggap menyetujui kontrak dengan pemilik tanah atau pengelola
lahan parkir, selama dipasang
pengumuman yang memadai
tentang tarif parkir. (bbc/And)

Ponsel, Pembunuh Baru Di Jalanan
KEMATIAN pejalan
kaki di Amerika Serikat (AS)
meningkat tajam dan sebagian disebabkan penggunaan telepon seluler pintar
(smartphone).
Asosiasi keselamatan
jalan raya AS memperkirakan, sepanjang 2016 sebanyak 6.000 pejalan kaki tewas. Angka ini adalah yang
tertinggi dalam lebih dari
20 tahun terakhir.
Dalam enam tahun terakhir, jumlah kematian di
jalanan meningkat empat
kali lipat dibanding tingkat
kematian lalu lintas secara
keseluruhan. Laporan itu
memaparkan sejumlah
faktor penyebabnya, antara
lain penggunaan telepon
seluler yang berlebihan.
“Faktor lebih baru yang
berkontribusi terhadap peningkatan kematian pejalan kaki, mungkin meningkatnya penggunaan smartphone oleh semua pengguna jalan, yang dapat menjadi sumber gangguan penting baik bagi pengemudi
maupun pejalan kaki,” kata
laporan itu.
Faktor lain meliputi
meningkatnya pengguna
kendaraan karena ekonomi

NBT

BEBERAPA pejalan kaki di AS sibuk dengan ponsel masing-masing. Kegemaran menggunakan
ponsel sambil berjalan kaki atau menyeberang jalan sangat berbahaya dan terbukti meningkatkan
jumlah pejalan kaki yang tewas di jalanan.
membaik, turunnya harga
BBM, dan makin banyak orang
berjalan kaki untuk gerak
badan, serta alasan-alasan
kepedulian lingkungan.
Alkohol juga dianggap penyebab peningkatan jumlah
kematian ini adalah 34 persen
dari pejalan kaki dan 15 persen
dari pengemudi yang terlibat

WASHINGTON, AS (Waspada): Dewan Kota Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta Kongres melakukan
penyelidikan terhadap Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bertujuan membuka kemungkinan bahwa
orang nomor satu di negara itu dapat dimakzulkan.
Resolusi dicapai melalui pemungutan suara yang
dilakukan pada Senin (3/4) malam. Dari jumlah keseluruhan, sebanyak tujuh anggota dewan sepakat meminta
penyelidikan untuk pemakzulan Trump dan hanya satu
orang yang memilih abstain.
Salah satu penyelidikan yang diminta untuk dilakukan
oleh Kongres AS adalah apakah Trump melanggar
sejumlah ketentuan dalam konstitusi negara. Di antaranya
terkait dengan kepentingan bisnis miliarder itu, yang
dikhawatirkan selama ini masih menjadi prioritas atau
bahkan mendapat keuntungan dengan memanfaatkan
jabatannya sebagai presiden.
Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konsitusi
AS, seorang presiden dilarang mendapatkan keuntungan
atau penghasilan tambahan dari pemerintah asing,
gubernur, serta pemerintah federal. Pemimpin di Negeri
Paman Sam hanya diizinkan memperoleh gaji sebagai
kepala negara seperti yang telah ditentukan.
Dalam pemilu AS 2016 lalu, Cambridge menjadi kota
yang menyumbangkan suara untuk Hillary Clinton dari
Partai Demokrat. Kota ini tepatnya terletak di seberang
Sungai Charles, dekat dengan Boston.
(AP/And)

dalam kecelakaan fatal, berada
dalam kondisi mabuk. Laporan ini didasarkan data dari
semua negara bagian dalam
enam bulan pertama 2016.
Masyarakat Pencegahan
Kecelakaan Inggris juga mengatakan ponsel adalah gangguan yang sangat berbahaya.
“Semakin banyak remaja

mengalami cedera akibat
perhatian yang teralihkan, saat
menyeberang jalan sambil
menggunakan ponsel,” ujar
Nick Lloyd, manajer keselamatan jalan. “Penggunaan
ponsel itu termasuk bercakap,
mendengarkan musik, SMS,
atau menggunakan internet,”
tambah Lloyd.

Sejumlah kota di seluruh dunia telah mengambil
langkah-langkah untuk
mengatasi teralihnya perhatian gara-gara smartphone ini.
D i k o t a Au g s b u r g ,
Jerman, dipasang lampu
merah dan hijau di tanah
untuk memperingatkan
orang-orang yang terus
melihat smartphone mereka
sambil berjalan.
Para pejabat di kota Bodegraven, Belanda, melakukan uji coba pada Februari lalu dengan memproyeksikan lampu lalu
lintas merah atau hijau di
trotoar untuk mengingatkan kaum “zombi telepon
pintar” yang terus terpaku
pada ponsel mereka saat
menyeberang jalan.
“Media sosial, permainan, WhatsApp, dan musik,
adalah, gangguan utama
dalam berlalu lintas,” kata
anggota dewan kota Bodegraven, Kees Oskam.
Kelompok keselamatan
jalan Belanda VVN sebaliknya mengkritik ide itu
karena dianggap justru
memberi “imbalan” pada
perilaku buruk pengguna
ponsel. (BBC/And)

seperti dikutip BBC, Selasa 4
April 2017.
Kanselir Jerman Angela
Merkel menggambarkan ledakan itu sebagai “tindakan
barbar” dan ketua kebijakan
luar negeri Uni Eropa Federica
Mogherini mengatakan,
perhatian Eropa sepenuhnya
tertuju kepada rakyat Rusia.
Gambar pertama dari tempat kejadian menunjukkan
kereta di stasiun Tekhnologichesky Institut jebol berlubang
di sisinya dan melukai penumpang di gerbongnya.
Laporan awal menyebutkan
terjadi dua ledakan, masingmasing satu di stasiun Sennaya Ploshchad dan Tekhno-

logichesky Institut.
Namun Komite Anti-Teroris Nasional Rusia kemudian
menegaskan hanya satu ledakan, antara dua stasiun, sekitar
pukul 14.30 waktu setempat.
Investigator senior Svetlana Petrenko berkata kepada
media Rusia, keputusan masinis kereta untuk melanjutkan
perjalanan ke stasiun berikutnya hampir pasti membantu
menyelamatkan banyak nyawa. Tindakannya memungkinkan orang buat diselamatkan dengan cepat.
Beberapa gerbang transportasi di Rusia sudah pernah
diserang. Pada 2010, 38 orang
tewas dalam serangan bom

bunuh diri ganda di metro
Moskow.
Setahun kemudian, sebuah bom meledak di sebuah
kereta api berkecepatan tinggi
yang melaju antara Moskow
dan St Petersburg, menewaskan 27 dan melukai 130 lainnya. Kedua serangan itu diklaim oleh kelompok-kelompok militan keagamaan.
Pemerintah kota St. Petersburg mengumumkan masa
berkabung tiga hari mulai
Selasa, tulis juru bicara Gubernur St. Petersburg Andrey
Kibitov dalam Twitter. Menyusul insiden ini, pengamanan
di kota Moskow pun diperketat. (afp/bbc/TI/AP/And)

Islamofobia Di AS Memburuk,
Pengungsi Jadi Korban
LOS ANGELES, AS
(Waspada): Islamofobia yang
melanda Amerika Serikat
berkembang semakin pesat.
Terlebih, setelah Donald
Trump terpilih menjadi presiden AS di mana dalam beberapa kampanye sempat menyatakan permusuhan terhadap Islam.
Aksi vandalisme terus terjadi, terutama kepada para
pengungsi yang diketahui
beragama Islam. Hal tersebut
juga dialami oleh Hasel Afshar,
seorang pengungsi asal Iran
yang sudah menetap di AS
selama tujuh tahun.
Afshar terkejut ketika pulang ke rumah dan menemukan pintu dihancurkan
dengan kapak sementara perabotan di dalam rumahnya
pun ikut kena sasaran. Tak
hanya itu, tulisan yang berisi
kalimat rasis juga ditulis di
seluruh penjuru rumahnya.
Kata-kata berupa teroris,

Muslim, dan mati tertulis di
dinding kamar hingga ke
dapur. Cermin, televisi, lemari
pendingin, meja makan pun
tak luput dari karya pelaku
vandalisme itu. Bahkan, pelaku meninggalkan catatan
mengerikan buat Afshar.
“Jika saya masih melihat
Anda bulan depan. Saya akan
menembak dan membakar
rumah Anda,” demikian isi catatan tersebut yang ditinggalkan di rumahnya di Troutdale,
Oregon, seperti dilansir The
Independent, Senin (3/4).
Dia mengaku per nah
mengalami aksi rasisme, namun tidak separah ini. Kebanyakan mereka mengira Afshar sebagai penganut agama
Islam karena dia berasal dari
Iran dan penampilannya
menyerupai orang Muslim.
Padahal Afshar merupakan
penganut agama Baha’i yang
dikenal sejak abad 19.
“Ini sama sekali tidak lucu.

Saya bahkan bukan seorang
Muslim.” kata Afshar. “Anda
bisa membenci saya, itu masalah Anda. Tetapi kita bisa
duduk bersama sambil bicara
alasan mengapa Anda membenci saya. Mungkin Anda bisa
mengubah pikiran Anda,”
tambahnya.
Dia mengaku sangat takut
usai mengalami tindakan
vandalisme ini. Dia bahkan
saat ini sedang mempertimbangkan untuk pindah negara
karena terus-terusan mengalami hal tersebut.
Berdasarkan laporan FBI,
tingkat kebencian penduduk
AS terhadap Muslim meningkat hingga 67 persen. Hingga
pertengahan Maret tahun ini,
ada 32 insiden yang melibatkan masjid serta pusat ibadah
di AS. CAIR pun melaporkan
tindakan vandalisme terus
meningkat terutama kepada
orang-orang yang disangka
Muslim. (TI/And)

Jamaah Umrah Gadika Saksikan
Lokasi Pelemparan Batu Terhadap Nabi
MAKKAH (Waspada): Perjalanan jamaah umrah dari PT
Gema Madinah-Makkah (Gadika) Expressindo Tour & Travel Medan ke Tanah Suci sejak
17 Maret 2017, menyempatkan diri ke Kota Thaif, terutama untuk melihat langsung
lokasi tempat pelemparan
batu dilakukan penduduk
Thaif terhadap Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ajaran Islam.
Dalam keteranganya kepada wartawan via sms dari
Makkah, Arab Saudi, Senin (3/
4), Direktur PT Gadika Expressindo Tour & Travel Al-Ustadz
H Muhammad Nasir Lc MA
mengatakan, sebanyak 62 jamaah umrah yang dipimpinnya ikut mengunjungi Thaif
(sekitar 120 Km dari Kota Makkah) sebagai program umrah
tambahan dari program umrah reguler.
“Untuk ke Thaif tidak
semua orang boleh ke sana,
melainkan setelah mendapat
“Tasreh” (izin) dari Kerajaan
Arab Saudi,”ujarrya.
Dikemukakannya, Kota
Thaif sebagai salah satu provinsi di Arab Saudi merupakan kota dengan udara sejuk
dan penghasil buah-buahan.
Di Thaif ini Rasulullah SAW

Waspada/Ist.

ZIARAH: Al-Ustadz HM Nasir didampingi H Abdullah Syah
foto bersama dengan latar belakang Makam Ibnu Abbas di
Thaif, Arab Saudi dalam perjalanan umrahnya bersama 62
jamaah umrah Gadika, belum lama ini.
bersama para sahabat menyebarkan dakwah Islamiya,
“Jamaah umrah Gadika
menyaksikan langsung tempat
kejadian itu dengan saksi sejarah dibangunnya di sana
Masjid Ku’dan dan Masjid
‘Adas,”jelas Sekretaris Dewan
Fatwa PB Al-Jam’iyyatul

Washliyah ini.
Menurutnya, selain dua
masjid, di Thaif juga dibangun
masjid terbesar di kota itu,
yakni Masjid Ibnu Abbas,
karena Ibnu Abbas bin Abdul
Muthalib RA dikuburkan di
sana dengan beberapa sahabat di samping masjid itu.
(rel/And)

Sport
City Pelampiasan Chelsea

A10

LONDON
(Waspada):
Striker Diego
Costa meminta Chelsea
segera mencari
pelampiasan setelah
akhir pekan lalu
dipecundangi tamunya
Crystal Palace 1-2 di
Stadion Stamford
Bridge, London.
Namun pelampiasan itu
tentu tak mudah, karena Chelsea di stadion yang sama kedatangan tamu kuat Manchester City dinihariWIIB nanti pada
matchday 31 Liga Premier.
“Setelah kalah di kandang
sendiri dan saingan memangkas selisih poin, penting bagi
kami memenangkan laga selanjutnya,” harap Costa, seperti
dikutip dari Daily Mail, Selasa
(4/4).
“Kami harap bola bisa bergulir di laga selanjutnya. Kami
juga mesti bekerja lebih baik
lagi mengatasi serangan balik,
itu yang terjadi saat kami menghadapi Palace,” tekad striker
Spanyol berdarah Brazil tersebut.
Citizens pun berharap
membawa pulang poin penuh
dari markas The Blues, guna
menghidupkan kembali kansnya di jalur juara. City nilai 58
tercecer 11 angka di bawah pemimpin klasemen Chelsea,
setelah akhir pekan lalu ditahan
Arsenal 2-2 di Emirates Stadium.
“Jika kami menang, mereka
akan terlempar dari persaingan juara. Kami pun terus
menjaga harapan, tetapi itu
juga tergantung dengan hasil
duel Tottenham melawan

zimbio

STRIKER Chelsea Diego Costa (tengah), sering terlibat konfrontasi
dengan pemain Manchester City.
Swansea,” ucap Costa.
Tim tamu asuhan Pep Guardiola juga membawa misi revans
di markas pasukan Antonio
Conte. Sebab pada jumpa pertama musim ini pada 3 Desember 2016, City dipermalukan Chelsea dengan skor 1-3 di
Stadion Etihad.
“Tentu saja siapa pun bisa
kalah dalam pertandingan dan
target kami memenangkan
setiap pertandingan,” tegas Gael
Clichy, bek sayap City asal
Prancis.

“Kami memiliki beberapa
partai tersisa dan itu menjadi
kesempatan untuk melakukan
hal terbaik di sisa musim ini,”
tambah Clichy.
Dengan kuatnya tekanan
untuk menang tersebut, untungnya berita gembira menghampiri Pep. Striker Gabriel
Jesus, Senin (SelasaWIB), terlihat
telah kembali berlatih dengan
rekan setimnya.
Bomber belia Brazil itu
sudah hampir dua bulan absen,
setelah mengalami patah tulang

Liga Premier
Liga Premier
Piala FA
Liga Premier
Liga Premier
Liga Premier
Piala FA
Liga Premier
Liga Premier

Manchester City v Chelsea
Chelsea v Manchester City
Chelsea v Manchester City
Manchester City v Chelsea
Chelsea v Manchester City
Manchester City v Chelsea
Manchester City v Chelsea
Manchester City v Chelsea
Chelsea v Manchester City

metatarsal di kaki kanannya saat
City mengatasi Bournemouth
2-0 pada 13 Februari lalu.
Dalam video yang diunggah
City melalui Twitter, Gabriel
terlihat sudah bisa bermainmain dengan bola pasca sukses
menjalani operasi di Barcelona.
Tetapi Pep sepertinya riskan
langsung mengandalkan bomber berumur 20 tahun itu di
Stamford Bridge.
Laga nanti pun akan menjadi arena adu ketajaman antara
Costa dengan Sergio Aguero,
keduanya mantan mesin gol
Atletico Madrid.
Costa sudah mencetak 17
gol dari 27 pertandingan dengan
rincian 11 dari kaki kanan, lima
dari kaki kiri dan hanya satu gol
dengan sundulan kepala.
Striker kontroversial kelahiran 7 Oktober 1988 ini sudah
220 menit mengalami puasa gol
di Liga Premier. Costa terakhir
kali membobol gawang lawan
saat Si Biru memukul West
Ham United 2-1.
Aguero sebaliknya kembali
tajam dengan kemasan 14 gol
dari 23 laga, rinciannya 11 dengan kaki kanan, dua pakai kaki
kiri dan satu gol sundulan kepala.
Dalam lima partai terakhir
City, striker Argentina itu cukup
produktif dengan sumbangan
tiga gol. Aguero jarang terlibat
konfrontasi dengan pemain
lawan, beda sekali dengan Costa

Matchday 31 EPL
Dinihari WIB Nanti
Arsenal v West Ham
Hull v Middlesbrough
Southampton v Palace
Swansea v Tottenham
Liverpool v B’nemouth
Chelsea v Man City
*Siaran Langsung RCTI

0145
0145
0145
0145
0200
0200

beber bomber belia asal Belgia
tersebut.
Origi menyumbang satu gol
saat turun sebagai pemain pengganti melawan Everton. Perannya bakal kian dibutuhkan manajer Juergen Klopp, mengingat
Mane dikabarkan rawan mengakhiri musim lebih dini usai mendapatkan tekel dari bek kiri Everton Leighton Baines.
Selain Mane, Si Merah juga
kehilangan gelandang Emre Can
yang mengalami masalah pada
lututnya pasca laga tersebut.
Keduanya melengkapi daftar
pesatikan Si Merah, yang sebe-

AP

mendapat tamparan meski dia
seorang perempuan” untuk
pertanyaan-pertanyaan yang
ditanyakan pada wawancara
bulan lalu.
Melalui temu pers Senin
(Selasa WIB), mantan pelatih
Manchester United dan Everton
itu menyatakan permintaan
maafnya kepada Vicki Sparks,
reporter wanita yang bekerja
untuk BBC tersebut.
“Di momen panas ini, saya
menyesali komentar-komentar
yang saya keluarkan. Ini tentu
saja bukan tipe saya, dan saya
menerima kesalahan itu,” jelas
Moyes.
“Saya telah berbicara kepada
pewarta BBC yang menerima
permintaan maaf saya dan mudah-mudahan kita dapat bergerak maju,” ujarnya lagi, seperti
dilansir Reuters, Selasa (4/4).
Komentar demikian muncul setelah Sparks menanyai
Moyes apakah pemilik Sunderland Ellis Short yang berada di
tribun penonton saat timnya
bermain imbang 0-0 melawan
Burnley pada 18 Maret, telah
meningkatkan tekanan terhadap dirinya.

Daily Star

DARI KIRI: Joel Matip, Divock Origi, Sadio Mane dan Loris Karius,
berpacu membawa Liverpool mengamankan zona Liga Champions.
lumnya sudah kehilangan gelandang Jordan Henderson dan
Adam Lallana.
“Saya sangat berharap bisa

“Jika Anda melihat karakter
dan kepribadian saya, itu tidak
dapat menjadi kenyataan. Itu
dapat terjadi pada manajer-manajer muda dan tua,” ucap
Moyes.
“Itu dapat menjadi sulit di
depan kamera untuk sesegera
mungkin setelah pertandinganpertandingan,” katanya me-

Klasemen Liga Premier
Chelsea
Tottenham
Liverpool
Man City
Man United
Arsenal
Everton
West Brom
Stoke City
Soton
B’mouth
Watford
Leicester
West Ham
Burnley
C Palace
Swansea
Hull City
M’brough
Sunderland

29 22 3
29 18 8
30 17 8
29 17 7
28 14 11
28 15 6
30 14 8
30 12 8
30 9 9
28 9 7
30 9 7
29 9 7
29 9 6
30 9 6
30 9 5
29 9 4
30 8 4
30 7 6
29 4 11
29 5 5

4
3
5
5
3
7
8
10
12
12
14
13
14
15
16
16
18
17
14
19

60-23 69
57-21 62
64-37 59
56-32 58
42-23 53
58-36 51
52-33 50
39-38 44
33-44 36
33-36 34
42-54 34
34-48 34
35-47 33
41-54 33
31-44 32
38-47 31
36-63 28
28-59 27
20-33 23
24-51 20

Rossi Borong Gol Celta
MADRID (Waspada): Striker Giuseppe Rossi (foto), menunjukkan kemampuan dan
kelasnya ketika CeltaVigo menjamu Las Palmas pada jornada
29 La Liga.
Dalam duel di Estadio
Balaidos tersebut, Senin (Selasa
WIB), striker Italia berusia 30
tahun itu bahkan menjadi bintang tunggal dengan memborong ketiga gol kemenangan
Celta.
Laga baru berjalan sembilan menit, Celta langsung
menebar ancaman lewat aksi
Jozabed yang digagalkan
mistar. Tiga menit berselang,
tuan rumah benar-benar memimpin berkat gol Rossi.
Sempat diwarnai jual beli

serangan, mantan penyerang
Villarreal dan Fiorentina itu
membawa Celta menggandakan keunggulan melalui tembakan kaki kiri terukurnya menit
36.
Vicente Gomez nyaris
memperkecil ketertinggalan Las
Palmas, namun eksekusinya
dimentahkan mistar gawang tim
tuan rumah pada penghujung
babak pertama.
Memasuki paruh kedua,
saling menyerang masih terus
tersaji. Hanya saja Celta lebih
efektif dan mampu membukukan gol ketiga melalui hatrik
Rossi menit 57 dengan memanfaatkan umpan Jozabed.
Setelah berbagai upaya balasan, Las Palmas yang tampil

1-3
0-3
5-1
3-0
1-1
1-1
2-0
0-1
2-1

yang kontroversial dan temperamental.
Hanya saja upaya berburu
gol Aguero bakal terbentur
dengan ketangguhan benteng
pertahanan pasukan Conte
yang baru kemasukan 23 gol
dari 29 pertandingan.
Sistem tiga bek tengah Chelsea yang diperankan Gary Cahill,
David Luis dan Cesar Azpilicueta, sejauh ini berjalan sangat
efektif berkat bantuan gelandang bertahan N’Golo Kante.
“Kita sudah lihat musim lalu
betapa bagus N’Golo Kante
bersama Leicester. Dia datang
dan beradaptasi dengan cara
cepat di Chelsea, itu tentu sesuatu yang luar biasa,” puji Cahill.
(m15/rtr/dm/D)
STRIKER Sampdoria
Patrick Schick (depan),
duel dengan bek Inter
Joao Miranda di Stadion
Giuseppe Meazza,
Milan, Senin
(Selasa WIB). -AP-

Dampak Kekalahan Kandang Inter
MILAN, Italia
(Waspada): Inter
Milan kalah mengejutkan dengan
skor 1-2 ketika
menjamu Sampdoria pada
giornata 30 Liga Seri Seri A.
Dampak kekalahan kandang
di Stadion Giuseppe Meazza itu,
Senin (Selasa WIB), ternyata
mengancam masa depan allenatore Stefano Pioli yang ditargetkan membawa Inter menembus zona Liga Champions.
“Saya sama sekali tidak takut
dipecat. Lebih baik saya memastikan hasil terbaik dengan
para pemain kami, hasil itu yang
bakal menentukan masa depan,”
ucap Pioli lewat Mediaset Premium, Selasa (4/4).
“Kami bakal membuat penilaian pada 28 Mei. Sebelum
itu kami memiliki kesempatan
untuk menunjukkan bahwa ini

tim yang berkualitas,” tekad
mantan pelatih SS Lazio itu.
Inter sempat unggul lebih
dahulu menit 35 melalui gol Danilo D’Ambrosio yang memaksimalkan umpan dari Ever
Benega.
Memasuki babak kedua, Il
Samp tampil lebih terbuka dan
mamu menyamakan kedudukan menit 50 dengan gol striker
Patrick Schick.
Bencana susulan kemudian
menimpa tim tuan menit 85.
Gelandang Marcelo Brozovic
handball di kotak terlarang I
Nerrazzurri dan striker Fabio
Quagliarella sukses mengeksekusinya untuk memastikan kemenangan Samp.
Kekalahan kandang ini otomatis membuat pasukan Pioli
kian sulit menembus tiga besar
Seri A. La Beneamata tertahan
di posisi enam dengan 55 poin,

minus 9 angka di bawah tim
peringkat tiga Napoli.
“Ini kekalahan buruk karena
menyulitkan langkah kami ke
Liga Champions. Hari ini kami
memang tidak akurat di depan
gawang,” tutur striker Inter
Mauro Icardi.
“Saya sendiri punya peluang
untuk membuat kedudukan
menjadi 2-1. Namun pertandingan berlangsung buruk bagi
kami,” tambah sang kapten.
Icardi pun menyatakan
dukungannya terhadap Pioli.
“Kami memiliki kepercayaan
pada Pioli. Dia sudah menunjukkan kerja hebat dan kami
tahu itu,” tegasnya.
“Saya ingin merebut gelar
di sini bersama Pioli. Kami harus bekerja keras dan berkorban,
supaya kami bisa melakukan halhal hebat,” pungkas Icardi.
(m15/mp/B)

Klasemen Seri A
Juventus
AS Roma
Napoli
Lazio
Atalanta
Inter Milan
AC Milan
Fiorentina
Sampdoria
Torino
Chievo
Udinese
Cagliari
Bologna
Sassuolo
Genoa
Empoli
Crotone
Palermo
Pescara

30 24 2
30 22 2
30 19 7
30 18 6
30 18 4
30 17 4
30 16 6
30 14 9
30 12 8
30 10 11
30 11 5
30 10 7
30 10 5
30 9 7
30 9 4
30 7 8
30 5 7
30 4 5
30 3 6
30 2 7

4 60-20
6 66-26
4 69-33
6 52-31
8 51-33
9 56-33
8 43-33
7 47-37
10 37-35
9 56-50
14 35-43
13 38-40
15 39-59
14 29-43
17 37-48
15 30-48
18 17-48
21 23-50
21 25-63
21 30-67

74
68
64
60
58
55
54
51
44
41
38
37
35
34
31
29
22
17
15
13

Bahagia Isco Ingin Bertahan
memainkan peran besar mulai
sekarang sampai akhir musim
nanti,” tekad Origi.
(m15/dmr/B)

Moyes Minta Maaf Melecehkan
LONDON (Waspada): Manajer Sunderland David Moyes
menghadapi kemungkinan
mendapat sanksi berat dari
Asosiasi Sepakbola (FA) Inggris,
karena diduga telah melecehkan reporter wanita.
Moyes (foto) mengatakan
kepada seorang pewarta
wanita bahwa dia “mungkin

Rabu
5 April 2017

9 Hasil Reuni Terakhir
03/12/2016
16/04/2016
21/02/2016
16/08/2015
31/01/2015
21/09/2014
15/02/2014
03/02/2014
27/10/2013

Origi Pengganti Peran Mane
LONDON ( Waspada):
Striker Divock Origi mengaku
siap menggantikan peran Sadio
Mane sebagai penyerang
tengah Liverpool saat menjamu
AFC Bournemouth dinihari
WIIB nanti pada matchday 31
Liga Premier.
“Saya selalu mengatakan
siap menjadi pemain penting
untuk tim ini. Saya sangat percaya dengan itu,” ucap Origi,
seperti dikutip dari Daily Mirror, Selasa (4/4).
Mane menderita cedera
lutut ketika Liverpool memukul Everton 3-1 akhir pekan lalu
dalam Merseyside Derby di
Stadion Anfield. Karena striker
Daniel Sturridge belum kembali
pada performa terbaiknya,
Origi yang paling potensial
untuk menjadi goal getter The
Reds.
“Pelatih punya beberapa
pilihan dan itu bagus untuk tim.
Tim yang terpenting dan kami
harus finis dalam posisi bagus,”

WASPADA

nambahkan.
Vicki Sparks tidak mengajukan keluhan dan tempatnya
bekerja mengatakan kedua
orang itu telah berbicara sekaligus memecahkan masalah
tersebut.
Pembicaraan damai yang
direkam melalui telpon seluler
tersebut, dipublikasi oleh situs
tabloid Daily Star dan kedua
pihak terlihat tertawa bersama.
Namun pihak lain memperlakukan masalah ini dengan
lebih serius. Menteri Olahraga
(oposisi) bayangan Rosena
Allin-Khan bahkan meminta FA
melakukan penyelidikan.
“Jika Anda melihat fakta
bahwa dia tidak akan mengatakan itu kepada pewarta lakilaki, saya benar-benar mempercayainya. Menurut saya,
komentar-komentar dan sikap
serta tingkahnya merupakan hal
yang seksis,” tuding Rosena.
“Secara mendasar, ini
lingkungan yang didominasi
laki-laki. Bahwa perempuan sulit
untuk menembusnya dan
komentar-komentar seperti ini
tidak mendukung perempuan,”
tambahnya. (m15/rtr/B)

Klasemen La Liga

Getty Images

dengan kekuatan terbaiknya
termasuk Jese Rodriguez dan
Kevin-Prince Boateng, baru bisa
menipiskan ketertinggalan
sepuluh menit jelang laga usai
melalui gol Pedro Bigas.
Kemenangan ini mendongkrak posisi Celta naik ke tangga
kesepuluh klasemen dengan
koleksi 41 poin, sedangkan Las

Real Madrid
Barcelona
Atl Madrid
Sevilla
Sociedad
Villarreal
Ath Bilbao
Eibar
Espanyol
Celta Vigo
Alaves
Las Palmas
Valencia
Real Betis
Malaga
Deportivo
Leganes
Gijon
Granada
Osasuna

28 21 5 2
29 20 6 3
29 17 7 5
29 17 7 5
29 15 4 10
29 13 9 7
29 14 5 10
29 12 8 9
29 11 10 8
28 12 5 11
29 10 10 9
29 9 8 12
29 9 6 14
29 8 7 14
29 6 9 14
29 6 9 14
29 6 9 14
29 5 7 17
29 4 7 18
29 1 8 20

74-28 68
85-26 66
54-23 58
52-34 58
43-40 49
41-23 48
37-33 47
47-41 44
42-40 43
43-46 41
29-36 40
45-48 35
41-51 33
32-46 31
33-47 27
31-46 27
23-42 27
31-57 22
26-62 19
29-69 11

Palmas tertahan di urutan 12.
(m15/goal/B)

MADRID
(Waspada): Gelandang Francisco Roman
Alarcon alias Isco (foto), menegaskan ingin bertahan sekaligus memperpanjang kontrak barunya bersama Real Madrid.
“Saya merasa sangat bahagia di sini. Saya selalu berupaya
semampu saya untuk memberikan yang terbaik,” jelas
Isco melalui Sportmole, Selasa
(4/4).
“Ketika diberi kesempatan
oleh pelatih, saya selalu memanfaatkan kesempatan itu. Saya
juga senang bertahan di tim ini,”
tambah gelandang Spanyol
berusia 24 tahun tersebut.
Komitmen Isco tentu menjadi berita gembira bagi El Real
jelang bertandang ke markas
Leganes untuk melakoni jornada 30 La Liga dinihari WIB
nanti di Estadio Municipal de
Butarque.
Isco dalam dua musim terakhir santer dikabarkan bakal
meninggalkan Santiago Bernabeu, karena kesulitan menembus tim inti Los Blancos.
Kontraknya yang akan berakhir
pada musim panas 2018 pun
belum diperpanjang manajemen Madrid.
Namun dalam dua bulan belakangan ini, entrenador Zinedine Zidana mulai rajin memainkan mantan bintang Malaga tersebut. Isco pun mampu

Jornada 30

GMT

Rabu, 5 April
Barcelona v Sevilla
(1730)
*SCTV Kamis pkl 0030 WIB
Alaves v Osasuna
(1830)
Deportivo v Granada
(1830)
S Gijon v Malaga
(1830)
Leganes v Real Madrid
(1930)
*SCTV Kamis pkl 0230 WIB
Kamis, 6 April
Eibar v Las Palmas
Valencia v Celta Vigo
*GMT + 7 Jam = WIB

(1730)
(1930)

memaksimalkan kesempatannya, sehingga membuat
Zidane ngotot untuk segera
memperpanjang kontrak gelandang kelahiran 22 April 1992
tersebut.
“Dia bermain bagus, jadi
saya ingin dia memperpanjang
kontraknya. Dia juga ingin berada di Real Madrid dan bermain
di tim utama,” klaim Zidane.
Akhir pekan lalu Isco pun
ikut menyumbang satu gol saat
El Merengues menggunduli
Alaves 3-0 pada jornada 29 di
Santiago Bernabeu. Dia berarti
telah mengemas tujuh gol dari
23 penampilan musim ini di La
Liga.
“Saya bahagia melihat
penampilan Isco. Tak hanya
karena golnya, tetapi dia juga
menunjukkan performa baik
pada setiap posisi,” puji Zidane.
Kiper Kiko Casilla bahkan
mengatakan Isco sebagai sosok
fenomenal di lapangan tengah

Alcacer Suka
Aksi Supersub

AP

realmadrid

Real serta memiliki daya magis
saat menghadapi lawan.
“Isco memang pemain
fenomenal dan dia memperlihatkannya dengan terus tampil
bagus. Dia menunjukkan ketenangan saat mencetak gol ke

gawang lawan,” sanjung Casilla.
“Peran dia di tim ini sangat
penting, karena dia punya daya
magis untuk membuat lawannya tidak berkutik. Saya pikir
dia harus selalu dalam tim utama,” sarannya. (m15/sm/B)

MADRID (Waspada): Striker Paco Alcacer
Daftar Pencetak Gol
mengaku suka dan menikmati aksinya sebagai
Terbanyak La Liga
supersub alias pemain pengganti yang menentukan
25 Lionel Messi (Barcelona)
di lini depan Barcelona.
23 Luis Suarez (Barcelona)
“Saya suka karena bisa membantu tim dengan
19 Cristiano Ronaldo (Madrid)
cara apa pun yang saya bisa,” beber Alcacer
15 Iago Aspas (Celta)
melalui Marca, Selasa (4/4).
14 Antoine Griezmann (Atletico)
Peran paten supersub itu kembali disajikan
11 Gerard Moreno (Espanyol)
Alcacer akhir pekan lalu, ketika El Barca
10 Kevin Gameiro (Atletico)
menggasak tuan rumah Granada 4-1 pada
10 Aritz Aduriz (Bilbao)
jornada 29 La Liga.
10 Rubén Castro (Betis)
Masuk menggantikan Rafinha Alcantara yang
10 Sergi Enrich (Eibar)
cedera, Alcacer memotori sukses Los Cules.
Golnya menit 64 memulihkan keunggulan El
Catalan, setelah Jeremie Boga mencetak gol menit 50 untuk menawarkan gol
Luis Suarez menit 44.
Setelah gol Alcacer, sang juara bertahan pun melaju dengan gol-gol tambahan
dari gelandang Ivan Rakitic (83’) dan Neymar Junior (90+1’).
“Pelatih meminta saya untuk masuk dari bangku cadangan, itulah yang saya
lakukan. Setiap pemain di skuad harus selalu siap jika diminta bermain,” ujarnya.
Alcacer baru mengemas empat gol dari total 19 penampilan dan hanya tujuh
kali mentas sebagai starter di semua kompetisi musim ini.
Striker Spanyol berusia 23 tahun yang direkrut Blaugrana dari Valencia pada
awal musim 2016/2017 gagal menunjukkan dampak besar, karena masih kuatnya
sihir Trio MSN yang dihuni Lionel Messi, Luis Suarez dan Neymar.
Saat Los Cules asuhan entrenador Luis Enrique menjamu Sevilla malam nanti
pada jornada 30, peran supersub sepertinya kembali akan dimainkan Alcacer
di Camp Nou. (m15/mrc/B)
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Pemerintah Jangan Melupakan Jasa Atlet
JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi X DPR RI asal Sumut,
Dr Sofyan Tan, meminta pemerintah pusat tidak melupakan
jasa para atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama
Indonesia di pentas olahraga internasional.
Permintaan tersebut disampaikan Sofyan Tan usai
mengunjungi pebulutangkis legendaris Indonesia, Tan Joe Hok
atau Hendra Kartanegara di kediamannya di Kompleks Perumahan
Patra Jasa Jakarta, Senin (3/4). Sofyan datang bersama rekannya
sesama anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah,
Asdy Narang.
Pada kesempatan tersebut, Sofyan berharap pemerintah
dapat memberikan penghormatan yang layak kepada para
pahlawan olahraga tersebut. Setidaknya dengan memberi tunjangan
perawatan kesehatan atau jaminan asuransi.
“Jangan hanya pada saat jaya-jayanya dielu-elukan. Tetapi
setelah itu, khususnya di hari tuanya mereka dilupakan. Sebagai
pahlawan olahraga yang telah mengharumkan nama bangsa,
berhasil mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya
dan mengibarkan bendera Merah Putih di pentas olahraga nasional.
Mereka harus mendapat penghormatan yang layak,” katanya.
Sofyan Tan mengimbau pemerintah dalam hal ini Kemenpora
mendata para atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia di pentas olahraga internasional. Hal tersebut agar tidak

terulang lagi kejadian ada atlet yang pernah meraih medali emas
bulutangkis di SEA Games, sampai harus mengamen untuk
menyambung hidup.
“Saya sudah menginformasikan kepada Menpora. Saya
berharap Pak Menteri bisa datang dan melihat serta mendengar
langsung aspirasi Tan Joe Hok,” tegas Sofyan.
Masih kata Sofyan, dirinya tergerak mengunjungi Tan Joe
Hok setelah menerima kiriman video yang menceritakan kondisi
kurang baik sedang dihadapi mantan juara All England 1959 itu.
“Sebagai anggota dewan dari Fraksi PDIP kami ingin melihat
dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Karena itu
merupakan tugas kami selalu wakil rakyat,” imbuh Sofyan.
Dia sangat terharu mendengar kisah perjuangan dan
pengorbanan Tan Joe Hok sebagai atlet serta lika-liku kehidupan
yang dialaminya. Menurut Sofyan, semangat dan rasa nasionalisme
yang tinggi dimiliki Tan Joe Hok sudah sepatutnya dijadikan
pelajaran berharga khususnya bagi generasi muda.
“Saya sangat terharu bisa berjumpa dengan seorang juara
All England 1959, pas saya lahir. Kagum dengan nasionalisme
yang tertanam kuat dalam diri Tan Joe Hok. Meski sering mengalami
diskriminasi sebagai orang Tionghoa, tetapi dia cuek saja. Tetap
sepenuh jiwa berjuang mengharumkan Indonesia di pentas
olahraga internasional melalui bulutangkis. Bahkan, dia sampai

gala hal termasuk fisik, kebugaran hingga meningkatkan permainannya. Hal itu dilakukannya mengingat pelatih Fachry
telah memberikan tugas kepadanya demi mengangkat performanya.
“Intinya peluang terbuka
untuk lini tengah nanti. Persiapannya mungkin untuk selalu
ingat main cepatlah dan lihat
sekitar terutama gunakan kedua
kaki. Itu pesan Coach Fachry
saat seleksi nasional,” tambah
putra pasangan Nadiran dan
Tukini itu.
Nudiran sendiri berpesan
kepada putranya agar tidak
cepat puas dengan keberhasilan
mengikuti pemusatan latihan
di Timnas U-16. “Saya selalu
ingatkan dia agar tidak cepat
berbuas diri. Apalagi TC Timnas
U-16 masih menerapkan seleksi
berjalan,” katanya.
Plt Ketua Asprov PSSI Sumut
Juni Ardianto Racham melalui
Penanggungjawab Seleksi Pemain Asprov PSSI Sumut, Ir
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Fityan Hamdi, mengaku senang
ada wakil Sumut dipanggil
mengikuti TC Timnas U-16.
“Walau target meleset, tapi
wakil Sumut tetap ada dipanggil
mengikuti TC. Mudah-mudahan David Maulana nantinya
bisa menjadi skuad inti Timnas
U-16 dan menjadi kebanggaan
warga Sumut saat tampil di
turnamen internasional,” ucap
Fityan.
David Maulana merupakan
satu dari tiga pemain Sumut
yang sebelumnya dipanggil
mengikuti seleksi nasional di
Jakarta. Ketiga pemain dimaksud sebelumnya lolos dalam
seleksi calon pematim Timnas
U-16 Region Sumatera di
Sumut. (m42/C)

Milla yang semasa aktif
pernah berkiprah di Barcelona
dan Real Madrid, dianggap Laporta bisa membantu Indonesia menemukan kekhasan
filosofi sepakbolanya.
“Pemilihan Luis Milla itu
langkah cerdas dalam rangka
menemukan gaya bermain sepakbola Indonesia,” kata Laporta ketika bertemu Ketua
Umum PSSI Letnan Jenderal
TNI Edy Rahmayadi di Markas
Kostrad, Jakarta, Selasa (4/4).
Joan Laporta bahkan yakin
cara bermain Barcelona, “tikitaka”, bisa diwujudkan di Indo-

MEDAN (Waspada): PSMS Medan menelan kekalahan 01 saat menghadapi PS AD dalam laga ujicoba di Stadion Kebun
Bunga Medan, Selasa (4/4). Gol tunggal PS AD dalam laga kemarin
dicetak Rizal di menit 47.
Pelatih PSMS, Mahruzar Nasution, mengaku dalam laga kali
ini dia hanya menurunkan pemain pelapis karena ingin melihat
kemampuan mereka.
“Hari ini memang sengaja khusus mereka (pemain pelapis)
yang diturunkan. Tujuan agar mereka tidak jauh ketinggalan dari
pemain yang sebelumnya lebih sering dimainkan. Jadi bukan
soal menang atau kalahnya,” ucapnya.
Namun begitu, Mahruzar memang mengaku kecewa dengan
performa anak asuhnya. Sebab target dan instruksi yang sudah
dia berikan kepada pemain tidak berjalan dengan baik. Bahkan
pemainnya tak bisa menerapkan pressing ketat terhadap lawan
di awal-awal laga.
“Performa mereka sangat berbeda dengan pemain yang sering
diturunkan. Instruksi yang saya berikan juga tidak jalan. Padahal
harusnya 30 menit di awal laga mereka harus menerapkan pressing
yang ketat, tapi itu tidak jalan,” pungkasnya. (cat/C)

PBVSI Siantar Semangat Baru
P E M ATA N G S I A N TA R
(Waspada): Pengurus Kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Pematangsiantar
periode 2016-2020 resmi dilantik Ketua Umum PBVSI Sumut
Delviyandri di Convention International & Restaurant, Jl
Gereja, Sabtu (1/4) sore.
Pengkot PBVSI Pematangsiantar dipimpin Ketua Umum
Tongam Pangaribuan, Ketua
Harian Edward Simarmata,
Ketua I Atishoki Waruhu, Ketua
II Ardiansyah, Ketua III
Zainul Arifin Siregar, Ketua
IV Mangapul Sianipar, Sekretaris
dan Wakil Edy Usmawan dan
Ramli Simanjuntak, Bendahara

dan Wakil Suratno dan Tumpal
Siagian.
“Kepada pengurus PBVSI
yang baru, kami berharap agar
memiliki semangat baru pula
dalam membangun olahraga
voli yang lebih maju di Kota
Pematangsiantar ini,” ujarWakil
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah saat memberi sambutan dalam acara itu.
Ketua Umum PBVSI Sumut
Delviyandri menegaskan tugas
yang diemban pengurus baru
sudah menanti, terutama dalam
membina atlet remaja, junior,
dan youth. “Pengurus juga memiliki tanggung jawab melaksanakan sejumlah agenda kejua-
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KETUA PBVSI Pematangsiantar Tongam Pangaribuan (kiri)
menerima pataka dari Ketua PBVSI Sumut Delviyandri.

raan,” katanya.
Ketua KONI Pematangsiantar Jayadi Sagala mengucapkan
terima kasih atas upaya pembinaan dilakukan PBVSI Pematangsiantar selama ini, di mana
empat atletnya berhasil meraih
prestasi mengikuti PON 2016

di Bandung.
“Tentunya kita bangga atas
prestasi itu, karena dengan mengirimkan empat atlet ke PON,
membuktikan PBVSI Pematangsiantar tidak kalah dengan
daerah lain,” katanya.
(a30/B)

CNN Indonesia

MANTAN Presiden FC Barcelona Joan Laporta berjabat tangan dengan Ketum PSSI Letjen Edy
Rahmayadi saat pertemuan di Kantor PSSI, Jakarta, Selasa (4/4).
nesia. Strategi yang bertumpu
pada penguasaan bola, penempatan posisi dan operan-operan
pendek ini sudah memberikan
Barcelona beragam gelar dan
karenanya juga diadaptasi ke
gaya bermain Spanyol.
“Spanyol juara dunia pada
tahun 2010 di Afrika Selatan
dengan para pemain dan filosofi
Barcelona. Saya percaya itu juga
bisa diterapkan di Indonesia,”
tutur pria asli Catalan ini.
Joan Laporta datang bertatap muka dengan petinggi PSSI
bersama Presiden KlubValencia,
Peter Lim. Peter sendiri meng-

anggap Indonesia merupakan
negara dengan potensi yang sangat besar di dunia sepakbola.
Sebab itu, dia menyatakan siap
membantu Indonesia.
“Pasar sepakbola Indonesia
sangat besar dengan pendukung yang begitu bergairah dan
luar biasa,” ujar pria Singapura
tersebut.
Jajal Persija
Terpisah, Pelatih Timnas
Indonesia Luis Milla berharap
para pemainnya bisa tampil
konsisten dalam laga ujicoba
melawan Persija di Stadion
Patriot Chandrabhaga, Bekasi,

MEDAN (Waspada): Mantan pemain tim sepakbola Porwil Sumut, Indra Kelana (foto),
mengalami nasib memprihatinkan. Dia kini terpaksa berhenti
bermain sepakbola setelah mengalami cedera serius ketika
memperkuat tim.
Seperti diketahui, pemain
berusia 20 tahun ini dipanggil
memperkuat tim Sumut untuk
menghadapi Pekan Olahraga
Wilayah (Porwil) Sumatera 2015.
Lantas, dirinya menjadi top skor
dan mengantarkan Sumut meraih medali perak sekaligus lolos
ke PON 2016 di Jawa Barat.
Hasil ini membuat Indra
harus meninggalkan PPLM dan
memilih memperkuat tim Sumut. Namun musibah menghampiri Indra. Dia mengalami
cedera lutut saat latihan tim Sumut di Asahan. Akibat cedera
itu, Indra terpaksa absen mem-

bela Sumut di PON 2016.
“Saya mengalami cedera
ketika melakoni latihan bersama
tim sebagai persiapan sebelum
berangkat ke Jawa Barat. Akibat
cedera itu, saya terpaksa memendam ambisi tampil di PON.
Padahal itu sudah lama saya
impikan,” ujar Indra Kelana di
Medan, Selasa (4/4).
Dikatakan, dirinya memang
berani mengambil resiko meninggalkan PPLM demi tim
PON Sumut. “Sebab sejak kecil
saya memiliki mimpi membela
Sumut di PON. Ternyata mimpi
itu tidak kesampaian. Malah
saya mengalami cedera dan
tidak diperhatikan lagi,” terangnya.
Diakuinya, cedera tersebut
membuatnya frustrasi karena
terpaksa berhenti bermain bola.
Apalagi dia sepertinya sudah
diabaikan. “Tidak ada orang

PSMS Salurkan Bantuan Korban Banjir Bandang
P. SIDIMPUAN (Waspada):
Pengurus PSMS Medan melakukan aksi peduli dengan memberikan bantuan sembako kepada korban banjir bandang di
sejumlah lokasi di Kota Padangsidimpuan, Selasa (4/4).
Bantuan sembako yang diberikan berupa 10 ton beras,
1 ton gula pasir, 500 kain sarung,
500 selimut, 600 ikan kaleng, dan
50 bola kaki. Bantuan dari Pembina PSMS Letjen Edy Rahmayadi itu diserahkan oleh Mandataris PSMS Kodrat Shah.
“Bantuan ini sebagai bentuk
solidaritas kami dari PSMS. Kami
turut prihatin kepada saudara
kami yang tertimpa bencana
korban banjir. Semoga kita selalu
dalam kesabaran,” ujar Kodrat

Shah didampingi Ketua Harian
PSMS Kisharianto Pasaribu, Doli
Sinomba Siregar, dan Ketua
SMeCK Hooligan Lawren Simorangkis di Mesjid Lingk 2, Batunadua Julu.
Wali Kota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap
SSTP MSi mengucapkan terima
kasih kepada pengurus dan
pembina PSMS telah memberikan bantuan sembako. Kepada
masyarakat dia meminta agar
selalu mejaga kebersihan dan
pola makan pascabanjir.
“Terima kasih kepada pengurus PSMS Medan yang sudah memberikan bantuannya.
Ini tentu sangat bermanfaat bagi
warga kami yang tertimpa musibah,” ujar Andar. (c13/B)

diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan bagi mereka untuk
saat ini dan untuk kedepannya.
Sebelumnya tim safety riding Honda telah mengunjungi TK
Aisiyah Bustanul Athfal Serbelawan dan akan berlanjut ke sejumlah
TK lainnya.
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INDAKO Trading Coy kembali menggelar sosialisasi safety riding
dengan menyambangi TK Perwari Trisula Medan.

Rabu (5/4) ini. “Saya ingin tim
bermain konsisten setidak-tidaknya selama 75 menit,” ujar
Milla dalam konferensi pers di
Bekasi, Jawa Barat, Selasa
(4/4).
Menurut pria Spanyol itu,
dirinya tidak terlalu mementingkan hasil pertandingan ujicoba kedua Timnas U-22 Garuda tersebut. Yang penting,
kata dia, para pemain bisa menunjukkan perkembangan permainan. Sebab di laga persahabatan sebelumnya ketika melawan Myanmar, timnas dinilai
tidak bermain bagus di bebe-

rapa kesempatan.
“Saya mau melihat perkembangan tim. Persija adalah tim
kuat dengan pemain-pemain
berkualitas. Jadi saya kira pertandingan besok berat untuk
kami, apalagi Persija akan didukung para penggemarnya,”
tutur Luis Milla.
Salah satu punggawa Timnas U-22 Putu Gede Antara menyatakan dia dan rekan-rekannya siap bermain maksimal
menghadapi Macam Kemayoran. Timnas, lanjut Putu, sudah
bekerja keras dalam latihan dan
menambal kekurangan-kekurangan. “Semoga besok berjalan
sesuai yang dirancang dalam
latihan,” kata Putu.
Pertandingan melawan Persija di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi akan dimulai
pukul 19.00 WIB. Sebanyak 26
pemain timnas hasil seleksi
Februari-Maret 2017 dibawa
oleh Luis Milla menghadapi
partai tersebut.
Namun, penyerang naturalisasi yang sempat berkiprah
untuk timnas kontra Myanmar,
Ezra Walian, tidak turut serta
karena sudah kembali ke
Belanda.
(m42/ant/I)

Indra Kelana Berharap Bantuan Gubsu
yang membantu dalam proses
penyembuhan saya. Karena
tidak ada biaya, saya terpaksa
berobat ke tukang kusuk,” paparnya.
Namun, lanjut Indra, hasilnya tidak maksimal. Meski cederanya sudah sembuh, dia tetap
tidak bisa bermain sepakbola.
“Lutut saya bermasalah dan
harus operasi agar sembuh total.
Tapi saya tidak punya uang.
Padahal saya ingin kembali
bermain bola. Apalagi melihat
teman-teman saya di timnas pelajar dulu yang kini memperkuat
tim-tim besar di Indonesia,”
tutur Indra seraya meneteskan
air mata.
Indra berharap bantuan
semua pihak, khususnya Ketua
PSSI Letjen TNI Edy Rahmayadi,
Gubsu HT Erry Nuradi, dan
Ketua KONI Sumut John Ismadi
Lubis. “Saya berharap bisa kembali bermain bola. Karena citacita saya hanya ingin menjadi
pemain bola,” pungkasnya.
Indra Kelana merupakan
salah satu pemain potensial asal
Sumatera Utara. Sejak berlatih
di SSB Medan Soccer, bakat Indra sudah terlihat. Indra pun
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beberapa kali dipenggil memperkuat Timnas Kelompok
Umur.
Putra pasangan almahum
Gusti Nasution dan Sukisni tersebut pertamakali dipanggil
memperkuat Timnas U-14, U15 hingga U-17. Segudang prestasi pernah diraihnya bersama
timnas tersebut.
Di antaranya menjadi top
skor dan pemain terbaik Asian
School U-15 di Thailand serta
top skor Asian School U-17 di
Hongkong. Dia juga ikut berjasa
mengantarkan tim sepakbola
pelajar Sumut meraih medali
emas Popnas 2013 di Jakarta.
(cat/C)

Bireuen Persiapan Tim Pra Pora
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PENGURUS PSMS didampingi Wali Kota Andar Amin Harahap
(kanan) menyerahkan bantuan sembako kepada warga korban
banjir bandang di Padangsidimpuan, Selasa (4/4).

Honda Tanamkan Safety Riding Sejak Dini
MEDAN (Waspada): Indako Trading Coy selaku main dealer
Honda di wilayah Sumut kembali menggelar sosialisasi safety
riding dengan menyambangi Taman Kanak-kanak (TK) Perwari
Trisula di Jl Abdullah Lubis Medan, akhir pekan lalu.
Kehadiran tim safety riding Honda disambut wajah ceria
anak-anak yang sudah tidak sabar bermain sambil belajar bersama
Honda. Sepanjang acara berlangsung, anak-anak juga terlihat
bersemangat saat para isntruktur Honda yang ramah memberikan
pemahaman tentang etika saat berada di jalan raya.
Salah satunya saat anak-anak hendak menyebrang tentunya
harus melihat situasi benar-benar aman dengan cara melihat
ke sebelah kiri dan kanan dan jika kendaraan sudah benar-benar
sepi maka itulah saat yang tepat untuk menyebrang.
Dalam proses belajar sambil bermain ini anak-anak juga diberi
kebebasan dalam menuangkan imajinasi dan kreativitas mereka
dalam hal mewarnai sebuah gambar yang berkaitan dengan safety
riding. Selain itu juga anak-anak diberikan beragam kuis tentang
safety riding yang dibarengi dengan hadiah menarik sehingga
mereka menjadi lebih antusias.
Ismed Risya selaku Kepala Sub Dept Safety Riding Main Dealer
Sepeda Motor Honda PT Indako Trading Coy mengungkapkan
bahwa edukasi dan pengenalan kepada anak usia dini merupakan
kegiatan yang rutin dilakukan sebagai satu pembelajaran yang

atlet yang dimulai sejak usia 19 tahun.
Termasuk kisah dimana dia harus rela mengorbankan
kepentingan akademisinya karena harus membela Tim Bulutangkis
Indonesia di ajang Piala Thomas 1961. “Waktu itu saya sedang
kuliah mengambil gelar master di Premedical Major in Chemistry
& Biologi di Universitas Baylor, Texas, Amerika. Sudah memasuki
tahap akhir. Hanya tinggal 4 jam (sama dengan sistem SKS sekarang).
Tetapi saya memutuskan kembali ke Indonesia membela tim
bulutangkis yang sedang berlaga di PialaThomas 1961,” ungkap
Tan Joe Hok. (yuslan/C)

JAKARTA (Waspada):
Presiden Barcelona
periode 2003-2010 Joan
Laporta memuji
keputusan PSSI
menunjuk Luis Milla
sebagai pelatih Timnas
Indonesia.

Mahruzar Kecewa PSMS Kalah

STRIKER PSMS, Willyando, mendapatkan pengalawan ketat
pemain PS AD dalam laga ujicoba di Stadion Kebun Bunga
Medan, Selasa (4/4).
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SOFYAN Tan bersama Tan Joe dan Asdy Narang rekannya sesama
anggota Komisi X DPR RI

Laporta Puji PSSI

David Maulana
TC Timnas U-16
MEDAN (Waspada): David
Maulana (foto) menjadi satusatunya pemain asal Sumut dipanggil mengikuti training
camp Timnas U-16 asuhan
pelatih Fachry Husaini. David
merupakan gelandang serang
jebolan PSMS U-15 binaan SSB
PTP Wilayah I Sumut.
David mengaku tak menyangka kembali dipanggil ke
Timnas U-16 untuk mengikuti
TC mulai 7 April nanti di Cijantung, Jakarta Timur. Pengidola
Legimin Rahardjo dan Paulo
Sitanggang itu pun tak sabar
segera mengikuti TC Timnas
Garuda Muda.
“Ini kesempatan bagus buat
saya, ini juga berkat doa orangtua yang selalu mendukung saya.
Saya harus bisa dan optimis
bersaing karena sudah melihat
persaingan di seleksi sebelumnya,” ujar David di Medan, Selasa
(4/4).
Sebelum menuju pemusatan latihan, lanjut David, dirinya
akan terus mempersiapkan se-

rela mengorbankan urusan akademisinya demi membela Indonesia di ajang Piala Thomas,” tuturnya.
Sumbangsih prestasi yang telah dipersembahkan Tan Joe
Hok kepada negaranya menurut Sofyan Tan adalah bukti bahwa
masyarakat etnis Tionghoa juga memiliki rasa nasionalisme yang
tinggi seperti saudara-saudaranya dari etnis lain yang ada di
Indonesia.
Tan Joe Hok mengaku sangat senang dan tak menyangka
akan disambangi dua anggota wakil rakyat tersebut. Pria kelahiran
11 Agustus 1937 ini merupakan pebulutangkis Indonesia pertama
yang berhasil menjuarai tunggal putra All England pada 1959.
Tan Joe Hok bersama dengan Ferry Sonneville, Lie Poo Djian,
Tan King Gwan, Njoo Kim Bie, Eddy Jusuf, dan Olich Solihin
merupakan perintis tim Thomas Indonesia yang dikenal sebagai
‘tujuh pendekar’ bulutangkis Tanah Air. Mereka berhasil menjuarai
Piala Thomas 1958 setelah menaklukkan juara bertahan Malaysia.
Setelah pensiun sebagai Tan Joe Hok kemudian menjadi pelatih.
Dia berhasil membawa Tim Bulutangkis Indonesia menjuarai
Piala Thomas 1984 dengan munundukkan Tiongkok.
Di usianya yang sudah menginjak 80 tahun, Tan Joe Hok masih
terlihat segar, ingatannya juga masih cukup baik. Dengan sangat
lancar dan jelas dia menceritakan perjalanan kariernya sebagai

“Untuk anak usia dini, edukasi yang kami berikan lebih kepada
pengenalan rambu-rambu lalulintas dan memberikan pemahaman
bagaimana menjaga keselamatan saat mereka sedang berada
di jalan. Melalui beragam permainan menarik, kami berupaya
masuk ke dunia anak-anak sehingga apa yang kami ingin sampaikan
dapat mereka terima dengan baik,” ujar Ismed Risya.
Wulandari selaku PimpinanTK Perwari Trisula mengungkapkan
bahwa pihaknya sangat menyambut baik niat baik Honda
mengadakan kegiatan edukasi safety riding bagi anak-anak didiknya.
“Ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk dapat menjaga keselamatannya,” ujarnya.
Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy mengungkapkan
bahwa anak-anak adalah generasi masa depan yang harus dijaga
keselamatannya. Karenanya pihaknya akan terus menggalakkan
kampanye keselamatan berkendara pada anak-anak usia dini.
“Sebagai pelopor safety riding, Honda selalu berupaya
mengkampanyekan safety riding kepada semua kalangan, baik
itu kepada pelajar TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga mengunjungi berbagai perusahaan demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya. Secara Nasional,
Honda juga telah membuat Trobosan terbaru dengan meluncurkan
tagline #Cari_Aman yang bertujuan memperkuat kampanye
keselamatan berkendara,” ujar Leo Wijaya. (m42/B)

BIREUEN (Waspada): Tim sepakbola Pra Pora Bireuen mulai
melakukan persiapan dengan menggelar latihan rutin di Stadion
Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen.
Tim sepakbola Bireuen dilatih Mulya Saputra dan asistennya
Ridwan Djuli serta pelatih kiper Zulfan. “Saat ini latihan diikuti
24 pemain hasil seleksi,” ujar Sekum Askab PSSI Bireuen, Syech
Moel Gandapura, Selasa (4/4).
Dikatakan, latihan tim sepakbola Bireuen sudah dimulai sejak
Senin (3/4). Latihan akan digelar lima kali dalam satu pekan.
“Tim ini akan terus melakukan persiapan hingga digelarnya Pra
Pora pada September mendatang,” katanya. (cb02/B)

Sport

WASPADA

A12
Marquez Bahas Masalah Ban
AALST (Waspada):
Juara dunia Marc
Marquez (foto), bersikap
kritis jelang balapan seri
kedua MotoGP 2017
yang akan berlangsung
di Sirkuit Termas de Rio
Hondo, Argentina, 10
April mendatang.
Jagoan tim Repsol Honda
berpaspor Spanyol tersebut,
membahas kemungkinan
terjadinya gradasi ban pada
balapan pekan depan.
The Baby Alien merasa ban
akan cepat haus, sehingga dia
mengharapkan timnya harus
dapat mengontrol masalah ban
tersebut dengan baik.
“Gradasi ban menjadi salah
satu yang harus diwaspadai dan
biasanya itu sangat cepat,” jelas
Marquez melalui Motorsport,
Selasa (4/4).
“Jadi kami harus bekerja

motorsport

untuk mengatasi masalah ini
dan juga mengembangkan motor secara keseluruhan,” harap
juara dunia tiga kali tersebut.
Dia juga mengingatkan
kepada timnya untuk bisa mengembangkan motor secara

maksimal. Mengingat pada
balapan seri perdana pekan lalu
di Qatar, kemampuan motor
RC213V gagal membawa Marquez naik podium.
Pebalap berusia 24 tahun
itu finis keempat di Sirkuit Losail.

MaverickVinales yang kini membalap untuk Movistar Yamaha
sukses menjadi jawara diikuti
Andrea Dovizioso (Ducati) dan
Valentino Rossi (Movistar Yamaha).
Masalah ban dan pengem-

Wolves Mimpi
Buruk Blazers
MINNEAPOLIS, AS (Waspada): Minnesota Timberwolves
melanjutkan rekor positif mereka atas Portland Trail Blazers
dalam lanjutan kompetisi NBA musim ini. Pada Selasa (4/4),
Wolves mengungguli Blazers 110-109.
Hasil di Target Center ini melanjutkan dominasi Wolves atas
Blazers dalam enam pertemuan beruntun. Karl-Anthony Towns
tampil sebagai pemain terbaikWolves kala sukses menyumbangkan
double-double dengan 34 angka 12 rebound.
Andrew Wiggins menyumbangkan 29 poin untuk Wolves,
sedangkan Ricky Rubio menambah 11 angka 16 assist. Dari kubu
Blazers, Damian Lillard menjadi top skor hasil menoreh 25 poin.
Kemenangan ini menempatkanWolves di posisi ke-12Wilayah
Barat dengan 31 kemenangan dan 45 kekalahan. Blazers masih
berpeluang lolos playoff karena berada di posisi delapan Wilayah
Barat dengan rekor 38-39.
Duel Wolves melawan
Blazers menjadi satuCENTER Wolves Karlsatunya laga NBA yang
Anthony Towns (32)
dimainkan Selasa (4/4).
berusaha melewati forward
Pertandingan kedua tim
Blazers Al-Farouq Aminu
merupakan laga tunda
dalam laga NBA di Target
karena cuaca buruk di Target
Center, Minneapolis, Selasa
Center yang sempat terkena
(4/4). -APlapisan es. (m33/ap/B)

Raja, Ratu Miami
Memilih Rehat
LOS ANGELES, AS (Waspada): Jawara tunggal putra dan
putri Miami Open 2017, Roger
Federer (foto kiri) dan Johanna
Konta (foto kanan), memilih
rehat pada turnamen terdekat.
Konta menyatakan mundur
dari turnamen WTA Charleston
pekan ini pada Senin (Selasa
WIB), alasannya karena masalah cedera bahu dan sakit yang
dialaminya di Miami Open.
Petenis putri Inggris pertama yang menjadi ratu di Miami
itu mengalahkan CarolineWozniacki pada final akhir pekan
lalu. Konta sebenarnya menjadi
unggulan dengan peringkat tertinggi jika bermain di Charleston, Amerika Serikat.
“Charleston merupakan
turnamen besar dan saya sungguh menantikan untuk ambil
bagian,” kata Konta, seperti di-

kutip dari AFP, Selasa (4/4).
“Tapi saya bergumul dengan
cedera bahu ringan dan sakit
selama di Miami yang dirasakan
sejak akhir turnamen,” dalih petenis berusia 25 tahun tersebut
Dengan pengunduran diri
Konta, Madison Keys akan
menjadi pemain dengan peringkat tertinggi di turnamen
tersebut. Venus Williams juga
akan berpartisipasi di turnamen
lapangan tanah liat itu.
Sedangkan raja tunggal
putra Roger Federer mengatakan perlu rehat selama hampir
dua bulan pasca meraih gelar
juara ketiganya tahun ini di Miami Terbuka. Federer baru akan
mentas lagi di Prancis Terbuka,
akhir Mei mendatang.
“Saya sudah tidak 24 (tahun)
lagi, jadi banyak hal telah berubah. Saya mungkin tidak akan

Jakarta (18-24 September).
Pekanbaru merupakan kota pertama dalam rangkaian turnamen tahun ini yang diselenggarakan di Gor Remaja Pekanbaru. Kegiatan ini dihadiri KepalaWilayah Daihatsu Area Sumatera, Tunjung Pramusinto.
Kejuaraan Daihatsu Astec
Opean 2017 dibagi beberapa
kategori berdasarkan umur,
yaitu U-13, U-15, U-17, U-19,
Dewasa, dan Veteran. Selain
menggelar pertandingan, turnamen ini juga mengadakan
coaching clinic yang langsung
melibatkan Alan dan Susy sebagai pembicara.

motorsport

Dovi Belum Puas Desmosedici GP17
BOLOGNA, Italia (Waspada): Kiprah salah
satu pebalap Ducati, Andrea Dovizioso (foto
kiri), di seri perdana kejuaraan MotoGP 2017
cukup impresif. Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Losail tersebut, Dovizioso
mampu meraih podium kedua.
Keberhasilan tersebut pun membuat
Dovizioso melanjutkan tren positifnya di
MotoGP Qatar dalam tiga tahun terakhir. Sebab
dalam kurun waktu tersebut, Dovizioso tidak
pernah absen meraih podium di lintasan
kebanggaan masyarakat Qatar itu.
Meski meraih podium di MotoGP Qatar,
tak lantas membuat Dovizoso berpuas diri.
Pebalap Italia ini bahkan dengan tegas menga-

takan bahwa performa motor Ducati miliknya,
Desmosedici GP17, belum memuaskannya.
“Saya tidak merasakan bahwa performa
motor ini (Desmosedici GP17) sudah benarbenar sempurna. Saya merasakan beberapa
titik yang membuat kami tak kompetitif di
balapan kemarin. Jadi, kami harus berusaha
agar bisa memiliki motor yang sempurna untuk
kejuaraan dunia tahun ini,” ujar Dovizioso, Selasa
(4/4).
Dovizioso sendiri mampu meraih podium
kedua atau tepatnya berada di antara dua
pebalap Movistar Yamaha, yakni Maverick
Vinales danValentino Rossi. Keduanya mengapi
Dovi di atas podium Losail. (m33/mgp/B)

Kimi Rasakan Energi Positif
MARANELLO, Italia (Waspada): Rasa percaya diri membumbung tinggi di kubu Ferrari
di Formula One (F1) 2017. Hal
ini tak terlepas dari kemenangan
Sebastian Vettel di seri pembuka, GP Australia.
Vettel menjadi pebalap tercepat dari 57 lap yang dilombakan. Pebalap asal Jerman itu
naik podium bersama duo Mercedes, Lewis Hamilton danValtteri Bottas. Kemenangan tersebut menjadi perdana bagiVettel
sejak 2015. Hasil ini juga menjadi
sinyal kebangkitan Tim Kuda
Jingkrak.
Hal tersebut dikatakan rekan setim Vettel, Kimi Raikkonen (foto). Meski Kimi hanya
mampu finish keempat di belakang Bottas, pebalap berjuluk
The Ice Man ini yakin kebang-

motorsport

kitan Ferrari hanya masalah
waktu.
“Sebagian besar, kami (bersama Vettel) bekerja dengan
orang yang sama, perubahan
telah dilakukan sebelumnya.
Jelas dibutuhkan waktu untuk

menemukan cara yang tepat
untuk meningkatkan kinerja,
tapi saya pikir kami sudah
melakukan untuk waktu yang
lama. Hal yang sangat baik sebagai sebuah tim, tapi memang
hasil terbaik belum datang,

hanya masalah waktu,” kata
Kimi, Selasa (4/4).
“Mudah-mudahan tahun
ini kita bisa membawa hasil baik,
karena kami telah bekerja sangat
baik. Saya percaya apa yang
kami lakukan adalah hal-hal
untuk memajukan tim. Saya yakin kita melakukan hal yang
benar, sehingga hanya masalah
waktu sebelum kita mendapatkan hasil maksimal,” ujarnya.
Di akhir pekan ini, Kimi dan
pebalap F1 lainnya akan melakoni seri kedua di Sirkuit Internasional Shanghai. Musim lalu,
GP Tiongkok dijuarai oleh Nico
Rosberg (Mercedes) yang kini
sudah pensiun. Vettel sendiri
menjadi runner-up di depan
Daniil Kvyat (Red Bull) dan Kimi
di urutan kelima.
(m33/auto/B)

TM Jefry Ketum PASI Sumut

AP

memainkan turnamen lapangan tanah liat kecuali di Prancis,” jelas petenis Swiss berusia
35 tahun itu.
“Sepertinya akan seperti itu...
Saya perlu istirahat, tubuh saya
butuh pemulihan, saya butuh
waktu juga untuk persiapan,”
katanya menambahkan.
Federer telah memenangi
Australia Terbuka, Indian Wells
dan Miami Terbuka sejak kembali dari jeda enam bulan karena cedera. Dia memilih untuk

melewatkan beberapa turnamen lapangan tanah liat, termasuk seri Masters di Monte Carlo,
Madrid dan Roma.
“Saya ingin tetap sehat dan
menikmatinya. Karena ketika
saya sehat dan merasa baik,
saya bisa bermain tenis seperti
ini,” tegas Federer.
“Ketika saya tidak merasa
baik, maka tak ada kesempatan
berada di final bersaing dengan
Rafa (Nadal),” pungkasnya.
(m15/afp/B)

Daihatsu Astec Open Di Tujuh Kota
MEDAN (Waspada): Setelah
sukses menyelenggarakan
Daihatsu Astec Open tahun lalu,
kini Daihatsu kembali bekerjasama Alan & Susi Technology
(Astec) menyelenggarakan
turnamen bulutangkis bertajuk
“Daihatsu Astec Open 2017”.
Turnamen bulutangkis yang
telah terdaftar dalam agenda
PBSI ini berlangsung 4 April
hingga 24 September 2017 di
tujuh kota besar Indonesia, yaitu
Pekanbaru (4-8 April), Bandar
Lampung (24-28 April), Balikpapan (16-20 Mei), Makassar
(12-15 Juli), Malang (25-29 Juli),
Semarang (16-19 Agustus), dan

bangan motor menjadi pembahasan penting Marquez yang
bertekad mengulangi pencapaiannya musim lalu dengan
menjadi jawara di Sirkuit Termas de Rio Hondo.
Marquez merasa sirkuit dengan panjang lintasan mencapai
4,8 kilometer itu sangat baik
untuknya. “Saya akan bersaing
di podium untuk pendukung
kami di Argentina. Mereka akan
datang dengan dukungan luar
biasa,” tekad Marquez.
“Saya siap dan tidak sabar
untuk menunggangi motor lagi.
Kami akan melakukan yang
terbaik untuk mendapatkan
hasil maksimal,” tambahnya.
Beda dengan Marquez,
rekan setimnya Dani Pedrosa
belum berani memasang target
tinggi pada seri kedua nanti. Dia
beralasan belum mengetahui
kondisi terkini sirkuit di Argentina tersebut.
“Sangat sulit membuat
prediksi sebelum kami berada
di lintasan. Tapi kami siap dan
bersemangat. Saya akan melakukan yang terbaik demi hasil
yang pantas,” tegas Pedrosa.
(m15/m33/mts/D)

Rabu
5 April 2017

“Melalui Kejuaraan Daihatsu
ASTEC Open 2017 ini, kami ingin
membantu PBSI dalam menjaring dan membina bibit unggul
bulutangkis dari berbagai kota,
menjadi pemain andalan Indonesia dan menjadi juara dunia
nantinya,” ujar Alan Budikusuma dan Susi Susanti, pasangan
legendaris dan peraih medali
pertama Emas Olimpiade di
Barcelona 1992.
Pada kejuaraan ini, Daihatsu aktif menginformasikan pertandingan kepada media sosial,
antara lain website www.daihatsu.co.id, facebook “Daihatsu
Indonesia”, twitter @daihat-

suind, instagram DaihatsuInd
dan youtube Daihatsu.
“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh atlet yang
mengikuti kejuaraan ini. Semoga kejuaraan ini dapat berkontribusi pada kejayaan bulutangkis Indonesia di ajang kompetisi dunia nantinya,” ujar Amelia Tjandra, Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor.
Di usia ke-110 tahun, Daihatsu kembali berkontribusi
untuk mencetak bibit-bibit muda bulutangkis di Tanah Air. Hal
ini selaras dengan tagline Daihatsu Sahabatku yang ingin
menjadikan Daihatsu sebagai
“Sahabat Bangsa Indonesia”.
(m47/A)

MEDAN (Waspada): Insan
olahraga atletik di Sumatera
Utara sepakat menetapkan TM
Jefri sebagai Ketua Umum PASI
Sumut periode 2017-2021. Hal
ini sekaligus mengakhiri kevakuman kepengurusan PASI Sumut selama ini.
Sejumlah 28 dari 33 Pengcab
PASI se-Sumut secara aklamasi
menetapkan TM Jefri memimpin PASI Sumut untuk masa bakti empat tahun ke depan. Penetapan itu dalam Rapat Pembentukan PASI Sumut digelar KONI
Sumut di Kantor KONI Sumut,
Selasa (4/4).
Selaku Ketua Umum, TM
Jefri bersama empat pemegang
mandat yang ditunjuk KONI
Sumut yakni Chairul Azmi Hutasuhut MPd, AKPB Parluatan
Siregar, Suhardjo MPd, dan
Mardi Lestari diamanahkan menyusun kepengurusan lengkap
selama dua pekan.
Ketua Umum KONI Sumut
John Ismadi Lubis ketika membuka rapat memaparkan periode PASI Sumut telah berakhir
sejak 2012. Setelah itu pihaknya
beberapa kali mendapat surat
dari PB PASI pimpinan Bob Hasan yang isinya menyarankan
segera melakukan Musprov.
KONI Sumut sendiri sejak
2015 telah berupaya untuk terlaksananya Musprov PASI.
“Ketika dilantik menjadi Ketua
Umum KONI Sumut, salah satu
prioritas awal saya adalah
menggelar Musprov PASI Sumut,” kata John.
Sejalan dengan itu, KONI
Sumut juga mendapat surat dari
PB PASI untuk memfasilitasi
pembentukan Pengprov PASI
Sumut. Berdasarkan surat PB
PASI itulah, KONI kemudian
menerbitkan mandat kepada
Drs Chairul Azmi Hutasuhut

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
MITRA USAHA RAKYAT REGION SUMBAGUT
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Waspada/ist

KEPALA Wilayah Daihatsu Area Sumatera Tunjung Pramusinto (3 kanan) menyerahkan atribut
kepada legenda bulutangkis Alan Budikusuma dan Susi Susanti.

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
Tbk MUR Region Sumbagut, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui perantara Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan terhadap :
1. SEHATMAN DAMANIK
Sebidang Tanah seluas 8.733 m2 yang terletak di Desa Sei Rejo , Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan bukti Kepemilikan Hak SHM No. 813
a.n. SEHATMAN DAMANIK.
Nilai Limit sebesar Rp. 283.000.000 ,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 60.000.000,2. SANIBAN SITORUS
Sebidang Tanah seluas 108 m2 berikut Bangunan yang ada diatasnya, terletak di Desa Pekan Tanjung
Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan
bukti Kepemilikan Hak SHM No. 274 a.n SANIBAN SITORUS.
Nilai Limit sebesar Rp. 300.000.000 ,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 60.000.000,Lelang dilaksanakan pada:
Hari / tanggal : Rabu, 19 April 2017
Pukul
: 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat
: Kantor BTPN Region Sumbagut
Jl. Putri Hijau No. 20 Lt 4 Kel. Medan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan
Syarat-syarat Lelang:
1. Peserta Lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang ke Rekening Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Medan No. 6600100001 an. RPL 123 KPKNL MEDAN UNTUK PDJ
LELANG pada Bank BNI kantor kas Sudirman Medan dan harus efektif sudah masuk ke rekening
selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
2. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa
potongan apapun.
3. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan
lelang, termasuk Bea Lelang dan apabila tidak melunasi pada waktunya maka dinyatakan wanprestasi
dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
4. Objek lelang yang ditawarkan sesuai dengan kondisi apa adanya, karena itu peserta lelang diwajibkan
untuk mengetahui/ memeriksa objek lelang tersebut dengan baik dan teliti sebelum mengajukan
penawaran lelang.
5. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga naik-naik.
6. Apabila karena sesuatu hal terjadi penundaan/ pembatalan lelang terhadap Objek tersebut diatas
pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk
apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Medan dan PT. Bank BTPN Tbk MUR Region
Sumbagut.
7. Peserta lelang Wajib membawa Fotocopy Identitas diri yang masih berlaku, Fotocopy NPWP dan
4 (Empat) lembar Materai Rp. 6000,8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,Tbk.MUR
Region Sumbagut Jalan Putri Hijau No. 20 Medan dan Kantor KPKNL Medan Jalan Pangeran Diponegoro
No. 30 A Medan.
Medan, 05 April 2017

Waspada/Dedi Riono/B

PESERTA rapat pembentukan Pengprov PASI Sumut fose bersama usai penetapan TM Jefry sebagai
Ketum PASI Sumut periode 2017-2021, Selasa (4/4).
MPd, AKBP Parluatan Siregar,
Suhardjo MPd, dan Mardi Lestari untuk mengundang PASI
di daerah-daerah.
“Dampak vakumnya
Pengprov PASI Sumut, PengcabPengcab PASI di daerah juga
banyak tidak aktif. Karenanya
untuk pelaksanaan rapat ini,

KONI Sumut menyurati KONI
Kabupaten/Kota memberi rekomendasi kepada insan atletik
di kabupaten/kota menghadiri
Rapat Pembentukan PASI Sumut,” katanya.
28 dari 34 perwakilan PASI
kabupaten/kota sepakat dengan langkah KONI Sumut

membentuk kepengurusan
PASI Sumut periode 2017-2021.
Saat rapat yang dipimpin Chairul Azmi Hutasuhut MPd, mereka juga sepakat mengunjuk
TM Jefri yang kini menjabat salah
satu direksi di Bank Sumut
memimpin PASI Sumut empat
tahun ke depan. (m42/B)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, akan melaksanakan
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan terhadap obyek
jaminan atas nama sebagai berikut :
1. MEIDALINA HARAHAP
Sebidang tanah seluas 84 M2, berikut bangunan diatasnya, SHM Nomor. 1065, terdaftar atas nama MEIDALINA HARAHAP, terletak di
GRIYA FIRZA C No. 11 Desa/KelurahanTELAGA SARI, Kecamatan SUNGGAL, Kabupaten/Kota DELI SERDANG, Propinsi Sumatera Utara.
(Harga Limit Rp. 50,000,000,Uang Jaminan Rp. 15,000,000,-)
2. JASMIN HUTAURUK
Sebidang tanah seluas 84 M2, berikut bangunan diatasnya, SHM Nomor. 1083, terdaftar atas nama JASMIN HUTAURUK, terletak di
GRIYA FIRZA C No. 31 Desa/KelurahanTELAGA SARI, Kecamatan SUNGGAL Kabupaten/Kota DELI SERDANG, Propinsi Sumatera Utara.
(Harga Limit Rp. 51,000,000,Uang Jaminan Rp. 16,000,000,-)
3. ANGGI NOVA
Sebidang tanah seluas 84 M2, berikut bangunan diatasnya, SHM Nomor. 1073, terdaftar atas nama ANGGI NOVA, terletak di
GRIYA FIRZA C No. 70 Desa/KelurahanTELAGA SARI, Kecamatan SUNGGAL, Kabupaten/Kota DELI SERDANG, Propinsi Sumatera Utara.
(Harga Limit Rp. 50,000,000,Uang Jaminan Rp. 15,000,000,-)
Yang akan diselenggarakan pada :
Hari /Tanggal : Rabu / 19 April 2017
Pukul
: 10.00 WIB s/d selesai
Tempat
: Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Asset Management
Division Area-3 Kantor Cabang Medan, Jl. Pemuda No.10 A Lt. 3 Medan
Syarat-syarat lelang
:
1. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebagaimana tertera diatas ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Medan
di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor Rek. 6600100001, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang.
2. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran minimal sebesar harga limit, Dan penawaran lelang dilakukan secara lisan
dengan harga naik-naik dan semakin meningkat, penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.
3. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang.
4. Apabila pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya, maka akan dinyatakan “Wanprestasi” dan Uang jaminan lelang akan
disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara.
5. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun.
6. Obyek dilelang dengan ketentuan dan dalam kondisi apa adanya sehingga apabila ada gugatan, tuntutan dan biaya atau kewajiban yang
tertunggak (termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan PBB, rekening listrik, telepon, PAM, dsb) atas obyek lelang tersebut
menjadi resiko dan tanggung jawab pembeli.
7. Syarat-syarat lain ditentukan pada saat lelang.
8. Peserta lelang wajib membawa fotocopy identitas diri (KTP dan NPWP) yang masih berlaku, menunjukan nomor NPWP dan 4 (empat)
lembar materai Rp. 6000,-.
9. Apabila karena sesuatu hal terjadi penundaan/pembatalan lelang, peserta tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik
pidana maupun perdata kepada KPKNL Medan dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
10. Bagi peserta yang berminat dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan dan keterangan lebih lanjut
hubungi panitia lelang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Jalan Pemuda No. 10 A telepon (061) 4149777 dan Kantor KPKNL
Medan Jalan P. Diponegoro No. 30 A telepon (061) 4513612.
Medan, 05 April 2017
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Gagal Bakar Diri,
Rumah Ibu Terbakar
P. BRANDAN (Waspada): Diduga mengalami
stres berat karena ditinggal kabur sang istri, seorang
pria mencoba bunuh diri dengan cara membakar
tubuhnya.
Tapi niat pria berinisial EAN,
27, untuk bunuh diri malah
berakibat terbakarnya rumah
sang ibu, Salmah, 70, warga
Dusun V Medan Dua, Desa
Telukmeku, Kec. Babalan. Dalam insiden ini, korban menderita kerugian sebesar Rp75 juta.
Informasi yang diperoleh
Waspada, Selasa (4/4), pada
Sabtu (1/4) pagi sekira pukul
08:00, EAN mengamuk karena
istrinya kabur dari rumah. EAN

berusaha mencari sang istri, tapi
tidak berhasil menemukannya.
Dalam keadaan emosi,
pelaku ke luar rumah sembari
membawa parang dan arit. Dia
mendatangi warga sekitar termasuk Kadus guna menanyakan
keberadaan istrinya.
Aksi nekat pelaku sempat
membuat warga takut. Karena
tidak ada warga yang mengetahui keberadaan istrinya, EAN
kembali ke rumah ibunya.

Di rumah sang ibu, pria yang
bekerja sebagai petani ini mencoba bunuh diri dengan cara
membakar tubuhnya. Akan
tetapi, tindakan nekat pria
berbadan kurus dan berkulit
gelap itu dihalangi ibunya.
Namun naas, pada saat itu,
api yang sudah tersulut menyambar kain gorden pintu dan
akhirnya membakar rumah.
Warga berusaha membantu
memadamkan kobaran api, tapi
‘si jago merah’ telah membakar
bangunan rumah permanen itu
bersama seluruh isinya.
Beruntung, pada saat kejadian, pelaku bersama ibunya
berhasil dievakuasi warga ke luar

dari kepungan api. Sehingga
perempuan lanjut usia itu dan
putranya yang kalap tersebut
terhindar dari maut.
Kapolsek P.Brandan AKP
Walder Sidabutar melalui Kanit
Reskrim Iptu Dimer Situmorang, Selasa (4/4) mengatakan,
pihaknya telah mengamankan
EAN guna kepentingan proses
penyelidikan dan penyidikan.
“EAN diamankan berdasarkan laporan warga atas dugaan
perkara pengancaman dengan
senjata tajam. Sementara, terkait kasus pembakaran rumah,
ibu pelaku belum membuat
laporan pengaduan,” ujarnya.(a02/I)

Saat Jam Kerja, ASN Tak Di Kantor
Waspada/Abdul Hakim/C

JALAN berlubang di Desa Kepala Sungai, Kec. Secanggang, Kab. Langkat hingga kini belum
diperbaiki.

Jalan Berlubang Menanti Korban
STABAT (Waspada): Jalan berlubang di Desa
Kepala Sungai, Kec. Secanggang, Kab. Langkat
sudah terlihat lebih lima bulan. Namun sampai
saat ini belum ada upaya untuk memperbaikinya.
Pengemudi mobil terlihat melaju pelan saat
melintas di lokasi karena khawatir terperosok
ke dalam lubang. Bagi pengguna jalan yang tidak
berhati-hati akan menjadi korban.
Beberapa warga setempat juga telah
berulangkali menyampaikan masalah kerusakan
jalan kepada kepala desa, camat, anggota dewan

hingga wakil bupati untuk diperbaiki.
Namun belum ada tindaklanjutnya. “Kami
bingung juga sampai sekarang belum diperbaiki,”
kata Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kepala Sungai, Kasir, Selasa (4/4).
Warga lainnya turut prihatin dengan
kerusakan itu sehingga berinisiatif meletakkan
ranting kayu sebagai tanda berhati-hati. “Namun
ranting kayu hanya bersifat sekadar saja. Kalau
sudah terperosok akan berakibat fatal,” kata ibu
rumah tangga warga setempat.(a03/B)

Kisruh Dana Desa Di Langkat
STABAT (Waspada) : Kadis Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMDK) Kab.
Langkat Jaya Sitepu mengatakan, kisruh dana
desa di Tapak Kuda, Kec. Tanjungpura, terkait
dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Pengurus BUMDes telah dipanggil, namun
tidak mau datang. Pihak kecamatan akan memanggil pengurus yang bersangkutan untuk kedua
kalinya dalam waktu dekat. Jika tidak mau datang
juga, kemungkinan akan dibubarkan dan dibentuk
pengurus yang baru,” ujar Jaya, Selasa (4/4).
Dia membela kepala desa selaku penasihat
BUMDes yang tidak mencairkan dana kepada
pengurus karena payung hukumnya masih

bermasalah. Sementara mengenai dugaan proyek
mark-up di Desa Tapak Kuda, Jaya mengatakan,
masih berkoordinasi dengan pihak Inspektorat
Kab. Langkat untuk menelusurinya.
Mengenai sejumlah warga telah melapor ke
Kejari Langkat terkait dugaan penyimpangan
dana desa, Jaya menyerahkan proses hukumnya
kepada penyidik.
Sementara beberapa warga Desa Tapak Kuda
berharap penyidik memproses oknum kades
yang diduga melakukan penyimpangan dana
desa sebagaimana laporan mereka. Sebaliknya
Kades Tapak Kuda Salahuddin membantah
melakukan penyimpangan.(a03/B)

LCMS-TP PKK DS Bangun Taman
LU BU K PA K A M ( Wa s p a d a ) : Un t u k
mendukung Deliserdang sebagai Kabupaten
Layak Anak (KLA), Lions Club Medan Seruni
(LCMS) Distrik 307 A2 bekerjasama dengan TP
PKK Deliserdang akan membangunan taman
layak untuk anak dan Lansia di seputaran
Lapangan KB Komplek Stadion Baharuddin
Siregar, Lubukpakam.

Hal itu dikemukakan Ketua TP PKK
Deliserdang Yunita Ashari Tambunan yang juga
pengurus LCMS Distrik 307 A2 saat meninjau
lokasi pembangunan taman layak anak dan Lansia
bersama Presiden LCMS Seruni Saanti, Senin
(3/4). Turut mendampingi antara lain Kadis
Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Rabiatul
Adawiyah, Kadisporakebudpar
Faisal Arif Nasution, Kadis
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Khairum Rizal
serta Kabid Informasi Publik
Kominfo Deliserdang Sarjan
Rambe
Presiden LCMS Medan
Saanti menjelaskan, pembangunan taman layak untuk anak
dan Lansia di Lubukpakam
merupakan bakti sosial LCMS
Tahun 2017 bekerjasama dengan TP PKK Deliserdang. Dalam
waktu dekat, LCMS menggelar
bakti sosial pendeteksian dini
tuna rungu, pemeriksaan
Waspada/M Husni Siregar/B
KETUA TP PKK Yunita Ashari Tambunan bersama Pengurus telinga, skrining mata, kegiatan
LCMS didampingi Kadisporakebudpar Faisal Arif Nasution, jalan sehat/senam layak anak
Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Khairum Rizal dan Lansia, lomba anak dan
meninjau lokasi taman layak anak dan Lansia, Senin (3/4). fashion show. (a06/B)

KPK Apresiasi SIPASADA Tapsel
SIPIROK (Waspada): Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengapresiasi
Pemkab Tapanuli Selatan yang memudahkan
pengurusan 102 jenis perizinan lewat Sistem
Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu
Daerah (SIPASADA).
“Apalagi 30 dari 120 bentuk izin itu sudah
bisa diurus secara online,” kata Kasatgas III
Koordinasi, Supervisi Pencegahan KPK RI
Aldinsyah Malik Nasution saat peluncuran
SIPASADA di kantor Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Pemkab
Tapsel di Sipirok, Senin (3/4).
Aldinsyahmenjelaskan,beberapabulaniniKPK
mendampingi Pemkab Tapsel dan 13 kabupaten/
kotalaindiSumateraUtarauntukmembuatberbagai
aplikasionlinegunamempermudahlayanankepada
masyarakat sekaligus mencegah tindak korupsi.

Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu didampingi
Wabup Aswin Efendi, Sekda Parulian Nasution dan
Kadis Perizinan Abadi Siregar menyebutkan, selain
SIPASADA, pihaknya juga sedang membangun
aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan
Terintegrasi Daerah (SITARIDA)
Aplikasi ini dapat diakses lewat
www.ptsp.tapselkab.go.id. Untuk SIPASADA
sudah ada 30 bentuk izin yang dapat diurus
secara online. SITARIDA saat ini sedang proses
pembangunan, nantinya menyajikan info
keuangan daerah yang dapat diakses semua pihak.
SIPASADA merupakan program yang
mengakumulasi berbagai bentuk perizinan yang
sebelumnya tersebar di berbagai kantor dinas.
Selain memberikan kemudahan waktu pengurusan
izin, aplikasi ini juga menyajikan berbagai informasi
terkait perizinan di Tapsel. (a27/B)

Waspada/Sukri Falah Harahap/B

KASATGAS III KSP KPK Aldinsyah Malik Nasution (kanan), Bupati Syahrul M. Pasaribu dan
kepala daerah undangan meresmikan SIPASADA di Dinas PMPTSP Tapsel.

BESITANG ( Waspada):
Warga yang hendak berurusan
ke kantor Lurah Bukitkubu, Kec.
Besitang, kecewa. Pasalnya,
lurah dan seluruh staf tidak berada di kantor pada saat jam kerja.
Sugito, warga Lingkungan
IX, Kel. Bukitkubu, Selasa (4/
4) mengatakan, dia datang ke
kantor lurah pukul 13:50. Tapi
pada saat itu, tidak ada satu pun
pegawai berada di kantor.
Padahal, kata Sugito, kehadirannya ke kantor lurah karena

ada urusan mendesak di mana
ada seorang janda lanjut usia
sedang menderita sakit serius
dan membutuhkan surat keterangan guna melengkapi berkas
administrasi di Puskesmas.
“Saya datang sekira pukul
13:50, tapi tidak seorang pun
dari Aparatur Sipil Negara (ASN)
berada di kantor. Pintu depan
kantor terbuka, tapi beberapa
ruangan dalam keadaan terkunci. Saya tiga kali menghubungi lurah lewat HP, tapi tidak

dijawab,” ungkapnya.
Pria yang bekerja sebagai
penarik beca itu mengaku kecewa atas pelayanan publik abdi
negara di kantor Kel. Bukitkubu.
“Ini sudah sangat parah sekali,”
ujar Sugito seraya meminta
Bupati Langkat memperhatikan
kinerja jajarannya.
Menurut Sugito, janda lanjut
usia tersebut saat ini sedang diopname dan pihak Puskesmas
meminta surat keterangan. Sebab nama pasien yang tertera di

kartu Askes adalah Saribanun,
sementara di KTP/KK, Sribanun.
Sugito kecewa, setelah satu
jam lebih menunggu, barulah
pegawai masuk kantor. “Mereka
masuk kantor sekira pukul
14:57,” ujarnya.
Lurah Bukitkubu Fitriani
mengatakan, saat itu dia bersama staf dan pegawai kecamatan
adaundangankeSrimulyo.“Kami
mau balik duluan kan gak enak.
Sekarang kami semua sudah di
kantor,” ujarnya.(a02/C)

Warga Minta Anggaran Seksi Kebersihan Diaudit
PERCUT SEITUAN (Waspada): Warga Kecamatan Percut
Seituan meminta pemerintah
dan aparat terkait agar melakukan audit terhadap penggunaan
anggaran di Seksi Kebersihan
Kecamatan Percut Seituan.
Hal itu disampaikan tokoh
masyarakat Kecamatan Percut
Seituan Hamdani Nasution di
Tembung, Selasa (4/4).
Menurut Hamdani, keberadaan Tempat Pembuangan
Sampah di Jl. Garuda Ujung,
Kelurahan Kenangan itu sudah
perlu mendapat perhatian agar
segera diperbaiki terutama pada
bagian dalam.
“Tidak ada alasan karena ketiadaan dana untuk memperbaiki TPS ini. Sebab, warga yang
bermukim di daerah itu membayar retribusi sebesar Rp8 ribu
per bulan untuk mengangkut
sampah. Ini baru di dua kelurahan saja, yakni Kelurahan Kenangan dan Kenangan Baru. Jika
ditotal dana yang diperoleh dari
dua kelurahan itu Rp30 juta
lebih. Jumlah ini tentu bisa
digunakan untuk memperbaiki
TPS tersebut. Namun sampai
sekarang hal itu belum terlaksana,” tegas Hamdani.
Hamdani mengaku pernah
menyampaikan permasalahan
ini kepada anggota DPRD Deliserdang Dapil Percut Seituan ketika mengadakan Musrenbang.
Dalam Musrenbang itu, dia

menyampaikan keluhan masyarakat tentang keberadaan
TPS yang tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga karyawan PLN
dan PDAM Tirtanadi Cabang
Medan Denai yang setiap hari
harus menghirup aroma tidak
sedap dari sampah yang
menumpuk.
Kepala Seksi Kebersihan
Kec. Percut Seituan Nasib Solihin mengatakan, untuk memperbaiki TPS ini merupakan

wewenang Pemkab Deliserdang
dalam hal ini Badan Lingkungan
Hidup.
Diijelaskannya, tahun ini
anggaran yang diterima dari pemerintah untuk Seksi Kebersihan di Kecamatan Percut Seituan
sebesar Rp3,7 miliar. Anggaran
itu antara lain digunakan untuk
membayar gaji petugas kebersihan mulai penyapu jalan,
pengangkut sampah, sopir dan
lainnya yang berhubungan
dengan kebersihan.

Selain itu, setiap bulan pihaknya harus membayar retribusi kebersihan kepada Pemkab Deliserdang sebesar Rp34
juta per bulan. Sementara setoran yang diterima dari warga
yang membayar retribusi
berkisar Rp30 juta. Hal ini terjadi
karena tidak semua warga
membayar retribusi sampah.
Sebab ada yang membuangnya
sendiri ke TPS, khususnya
mereka yang rumahnya di dekat
TPS tersebut. (crul/B)

Waspada/Khairul K Siregar/B

WARGA membuang sampah di TPS Jl. Garuda Ujung, Kel. Kenangan, Kec. Percut Seituan.

Sebelumnya, mantan Kepala
BLH itu diberikan jabatan Plt
(Pelaksana tugas) Kepala Dinas
Pariwisata. Namun pada saat
dilakukan pengukuhan, jabatannya berubah menjadi Kadis
Lingkungan Hidup dan jabatan
Kadis Pariwisata diberikan
kepada pejabat lainnya.
Selain itu, oknum mantan
Kepala BLH yang ikut dilantik
dan diberi jabatan Kadis Lingkungan Hidup tersebut memiliki
gelar Sarjana Pendidikan (SPd)
karena latar belakangnya adalah
seorang guru di sekolah.
Pada Jumat (31/3) sore, He-

friansyah melantik 29 pejabat
tinggi pratama di lingkungan
Pemko P. Siantar di ruang data
kantor wali kota. Pelantikan
tersebut berdasarkan keputusan
Wali Kota No.800/198/III/WKThn 2017 tanggal 31 Maret 2017.
Menurut Hefriansyah, pelantikan pejabat itu merupakan
amanat dari PP No. 18/2016
tentang Perangkat Daerah serta
Perda No. 1/2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
Pejabat yang dilantik yakni
Drs. Eddy Nuah Saragih (Staf
Ahli Bidang Pembangunan),
Chaidir Sitompul (Staf Ahli

Bidang Kemasyarakatan), Pardamean Silaen (Staf Ahli Bidang
Pemerintahan), Leonardo Simanjuntak (Asisten Pemerintahan dan Kesra), M. Akhir
Harahap (Asisten Perekonomian dan Pembangunan).
Kemudian, Reinward
Simanjuntak (Kadis Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman) Robert Samosir (Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja),
Pariaman Silaen (Kadis Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak) dan
lainnya.(a30/B)

Oknum Polisi Diadukan Rekan Bisnis
P E M ATA N G S I A N TA R
(Waspada) : Oknum polisi yang
bertugas di Polres Kota P. Siantar
Aiptu FJ diduga melakukan
penipuan sekitar Rp16 miliar
dari bisnis uang digital. Akibatnya, Aiptu FJ diadukan rekan
bisnisnya ke Poldasu.
Akibat pengaduan atas
dugaan penipuan itu, pihak Poldasu turun ke P. Siantar dan melakukan pemeriksaan terhadap
oknum Aiptu FJ di Panic Room
Mapolres P. Siantar di Jl. Sudirman, Jumat (31/3).
Informasi dihimpun Waspada, Senin (3/4) menyebutkan,
awalnya, FJ menjanjikan
keuntungan sebesar 30 persen
per bulan kepada rekan bisnis
yang mau membeli satu bit coin
Bitkingdom seharga Rp8 juta.
Menurut FJ, keuntungan 30
persen dari bit coin yang diinvestasikan akan masuk melalui
akun dan dapat dicairkan secara
online ke rekening pemilik akun.
Namun, setelah menginvestasikan uangnya, para rekan
bisnis Aiptu FJ kecewa karena
keuntungan yang dijanjikan
tidak kunjung diberikan.
Rekan bisnis Aiptu FJ sudah
mencoba mempertanyakan

Doa Bersama
PEMERINTAH dan warga
Kec. Torgamba melaksanakan
doa bersama menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil
Quran (MTQ VIII dan Festival
Seni Qasidah (FSQ) IX tingkat
Kab. Labusel, Minggu (2/4).
Wakil Bupati Labusel Kholil
Jufri Harahap yang hadir pada
kegiatan itu mengatakan, aktivitas ini dilakukan sebagai ikhtiar agar MTQ dan FSQ yang
digelar di Lapangan Simpang
Empat, Desa Aek Batu, Kec.
Torgamba, pada 3 April 2017
berjalan sukses.
Camat Torgamba Azaman
Parapat mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam
berbagai persiapan menyongsong kegiatan tersebut. (c18/B)

Langkat

Bedah Rumah
ATAS inisiatif Lurah Brandan Timur Baru Ahsyari Siregar
beserta staf dan Kepala Lingkungan serta donatur, maka dilakukan bedah rumah warga alm.
Badut yang saat ini dihuni anaknya Amat, warga tidak mampu
di Jl.Sutomo Kel. Brandan Timur
Baru, Kec. Babalan Langkat.
Lurah Brandan Timur Baru
Ahsary Siregar kepadaWaspada
menyebutkan, Sabtu (1/3),
sebelumnya telah diperbaiki
lantai, atap dan kamar mandi.
Saat ini tinggal pengecatan.
“Mudah-mudahan Allah
SWT dapat membalas budi baik
warga yang membantu bedah
rumah warga tidak mampu di
wilayah ini,” ujarnya.(c01/B)

Jadi Pelopor
SEGENAP Pengurus TP
PKK Langkat diharapkan dapat
menjadi pelopor teladan di tengah masyarakat.Yakni, pelopor
penataan lingkungan, keharmonisan dalam keluarga, aktif,
berjiwa sosial, kreatif serta
mempunyai kemampuan dalam mempersiapkan generasi
sehat dan kuat secara moral.
“Untuk mewujudkannya
tidak semudah membalikkan
telapak tangan. Dibutuhkan
pembelajaran, evaluasi, konsolidasi, komunikasi dan saling
bertukar pikiran bagi seluruh
pengurus,” kata Ketua TP PKK
Langkat Nuraida Ngogesa dalam pertemuan bersama sejumlah pengurus di Kecamatan Sirapit, Jumat (31/3).
Ketua TP PKK Kecamatan
Sirapit Endamia mengucapkan
terima kasih atas kehadiran seluruh pengurus TP. PKK Langkat
ke Kecamatan Sirapit.(a01/B)

Petani Jeruk

Hefriansyah Abaikan Aspirasi Masyarakat
P E M ATA N G S I A N TA R
(Waspada): Wakil Wali Kota P.
Siantar Hefriansyah terkesan
mengabaikan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Terbukti,
dari 29 pejabat yang jabatannya
didefenitifkan, ternyata masih
ada pejabat bermasalah dan
dipermasalahkan masyarakat
P. Siantar.
Pejabat yang masih bermasalah yakni mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH)
JH Gultom. Pejabat itu tersandung kasus dugaan korupsi dan
kasunya sedang ditangani
Kejaksaan Tinggi Sumut.

Labusel

masalah itu dan meminta uang
mereka dikembalikan. Namun,
Aiptu FJ tidak mengembalikan
uang mereka.
Karena uangnya tetap tidak
dikembalikan, rekan bisnis Aiptu
FJ yang diantaranya berdomisili
di Medan, Rantauprapat,
Bandung, Jambi, Pekanbaru,
Pematangsiantar dan Kuala
Lumpur, Malaysia, melaporkan
masalah itu ke Poldasu.
Kepada personel Poldasu
yang memeriksanya, Aiptu FJ
mengaku dia juga merupakan
korban. Menurut Aiptu FJ, awalnya pada Juli 2016, dia bertemu
JA, 48, warga Jl. Jawa, Kel. Bantan,
Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar dan empat temannya
di kafe Indis, Jl. Dahlia, P. Siantar.
Saat itu, JA memperkenalkan bisnis uang digital kepada
Aiptu FJ dan menjelaskan uang
digital itu dapat dibeli dari PT
AKS Changer melalui dunia
maya atau internet dengan
menjadi member dan mendaftarkan identitas diri di Bitkingdom pada website
www.Bitcoin.co.id.
Menurut JA, bagi yang mau
membeli satu bit coin Bitkingdom seharga Rp8 juta, setiap

bulan mendapat keuntungan/
bagian 30 persen dari bit coin
yang diinvestasikan dalam
bentuk bit coin. Keuntungan
akan masuk melalui akun dan
dapat dicairkan secara online
ke rekening pemilik akun.
JA juga menyebutkan, bila
berhasil merekrut seseorang
untuk bergabung dengan bisnis
itu dan menjadi member, FJ akan
mendapat keuntungan 10 persen
dari bit coin yang diinvestasikan.
Tertarik dengan penjelasan
JA, FJ langsung bergabung dan
berhasil merekrut 100 member,
yang diantaranya berdomisili
di Medan, Rantauprapat, Bandung, Jambi, Pekanbaru, Pematangsiantar dan Kuala Lumpur.
Awalnya, bisnis berjalan
lancar. Namun, pada Oktober
2016 para member itu tidak
mendapat keuntungan seperti
ketentuan sebelumnya. Sementara, para member itu sudah
melakukan investasi bit coin
yang secara keseluruhan jika
dihitung dengan uang mencapai
Rp4 miliar.
Karena terus didesak para
member itu, pada 5 Januari 2017,
FJ bersama tiga member terdiri
M, J dan A pergi ke Medan untuk

menemui pimpinan Bitkingdom bernama AI,WN Malaysia.
Dalam pertemuan itu, AI
menyebutkan perusahaan sedang melakukan perbaikan terhadapbisnissehinggaaplikasidalam bisnis itu tidak dapat digunakansementara.Saatitu,AIsepakat memberikan 1.000 bit coin
kepada FJ. Saat itu harga 1 bit coin
berkisar Rp15.400.000, hingga
seluruhnya bernilai Rp15,4 miliar.
Setelah menerima 1.000 bit
coin itu, FJ membagi 500 bit
coin kepada member IM, warga
Jakarta dan 250 bit coin kepada
J dan selebihnya 250 bit coin
dibagikan kepada member
lainnya. Namun, setelah bit coin
dibagikan, ternyata keuntungan
30 persen yang dijanjikan, tidak
ada diterima member sehingga
FJ diadukan ke pihak kepolisian.
Kapolres Pematangsiantar
AKBP Dodi Darjanto saat dikonfirmasi melalui Pelaksana Kasubbag Humas AKP M. Barus,
Senin (3/4) menyebutkan, pemeriksaan FJ dilakukan pihak
Poldasu dan masih dalam proses.
Hasil pemeriksaan FJ belum ada
diterima pihak Polres Pematangsiantar dan masih ditunggu
dari pihak Poldasu. (a30/C)

GAIRAH para petani di Besitang untuk menaman pohon
jeruk manis dalam beberapa
tahunterakhirmulaibangkitkembali setelah sekian lama vakum.
Petani jeruk di daerah ini
dahulunya sempat merasakan
masa keemasan. Namun akibat
serangan hama, jutaan pohon
mati sehingga kalangan petani
menderita kerugian besar.
Yudi, petani jeruk, Minggu
(2/4) mengatakan, tanaman
jeruk lebih menjanjikan
keuntungan yang lebih besar
dibanding rambung atau
coklat.(a02/B)

Binjai

Buka MTQ
WAKIL Wali Kota Binjai
Timbas Tarigan membuka
Musbaqah Tilawatil Quran
(MTQ) kota Binjai ke-48, Senin
(3/4), di arena MTQ, Jl. Bejomuna, Kelurahan Timbang
Langkat, Kec. Binjai Timur.
Wakil Wali Kota Timbas
Tarigan membacakan amanat
tertulisWali Kota Binjai berharap
pelaksanaan MTQ ke-48, dapat
memberikan motivasi kepada
generasi muda mencintai Alquran dan menciptakan insan yang
bertaqwa kepada Allah SWT.
MTQ Kota Binjai diselenggarakan Senin (3/4) sampai
Rabu (5/4), diawali dengan
pawai ta’aruf yang direstui Wali
Kota Binjai diwakili Sekdako M
Mahfullah P Daulay di depan
Balai Kota Binjai.(a04/B)
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Jalan Beton Rusak

WASPADA

LIMAPULUH (Waspada): Kerusakan ruas jalan beton
menghubungkan Kedai Sianan - Simpang Dolok, Kec.Limapuluh
tepatnya dalam wilayah Desa Dahari Indah sangat meresahkan
masyarakat.
Pasalnya, sekitar lebih satu kilometer ruas Jalan Baung-baung
tersebut kondisinya rusak parah. Bahkan besi cornya menyembul/
menonjol di ruas jalan sehingga mengancam keselamatan pengguna
jalan.
Sejauh ini tidak diketahui kenapa jalan tersebut dibiarkan
begitu saja tanpa ada upaya perbaikan maupun pemeliharaan
sebagaimana mestinya.
“Kondisi ini membahayakan keselamatan pengguna jalan
terutama pengendara kendaraan bermotor yang sewaktu-waktu
bisa menabrak besi cor,” ujar beberapa warga setempat, Senin
(3/4). (a13/B)

Pemimpin Umum
Dr. Hj. Rayati Syafrin
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab
H. Prabudi Said
Wakil Pemimpin Umum/Wapemred
H. Teruna Jasa Said
Wakil Penanggung Jawab
H. Sofyan Harahap

Juara Cerdas Cermat
Waspada/Iwan Has/B

BESI cor Jalan Baung-baung, Kec.Limapuluh, Batubara, terlihat menyembul dan ditutup goni plastik agar pengguna jalan
lebih berhati-hati saat melintas.

Bidan Desa PTT
Tuntut Keadilan
RANTAUPRAPAT (Waspada): Puluhan Bidan
Desa PTT usia 35 tahun ke atas yang tergabung
dalam Forbides (Forum Bidan Desa) Indonesia
mendatangi kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu
menyampaikan aspirasi agar dapat dijadikan CPNS,
Senin (3/4).
Di depan kantor Dinas
Kesehatan Labuhanbatu, para
Bidan Desa PTT (Pusat) yang
tidak lulus PNS itu menyatakan
menolak dijadikan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Menurut mereka,

CPNS merupakan harga mati.
Selain menyampaikan aspirasi dan tuntutan, para bidan
desa ini juga meminta tanda
tangan baik dari masyarakat
yang melintas maupun pegawai
Dinkes termasuk Plt Kadis

Kesehatan Hasnul Basri Siregar
sebagai bentuk dukungan terhadap para bidan desa PTT.
Kehadiran para bidan desa
untuk menyampaikan aspirasinya ini, langsung diterima Plt
Kadis Kesehatan Labuhanbatu
Hasnul Basri Siregar bersama
para Kabid di aula Dinas Kesehatan setempat.
Dalam pertemuan itu, Hasnul menyatakan mendukung
sepenuhnya dan akan menindaklanjuti serta menghargai
perjuangan dari Bidan Desa PTT.

Waspada/Budi Surya Hasibuan/B

BIDAN Desa PTT melakukan aksi di depan kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu.

Terkait aspirasi yang disampaikan, pihaknya siap mendukung
untuk memberikan rekomendasi ke tingkat pusat.
“Pemkab Labuhanbatu
akan mendukung untuk memberikan rekomendasi ke Menteri Kesehatan dan akan meminta surat kepada bupati untuk
merekomendasikan ke kementerian,” ujar Hasnul.
Kabid Kesmas Dinkes Labuhanbatu dr. Riyana Limbong
menambahkan,pengabdianakan
menjadi nilai tambah. Karena itu,
tetaplah bekerja. “Bidan-bidan
usiadiatas35tahunakandiangkat
CPNS, tapi ini belum ada hitam
di atas putih,” katanya.
Koordinator aksi yang juga
Ketua Forbides Kalara Manik
yang bertugas di Puskesmas Janji,
Kecamatan Bilah Barat saat menyampaikan aspirasi mengatakan, pihaknya meminta keadilan
dari pemerintah, PNS harga mati.
Seorang Bidan Desa PTT, Juli
Hartati Harahap yang bertugas
di Puskesmas Suka Makmur, KecamatanBilahBaratmenyatakan,
24 jam pihaknya dituntut untuk
pengabdian, dan 10 tahun lebih
telah dijalani pengabdian dengan
memberi pelayanan kepada
masyarakat.(c07/I)

PANYABUNGAN (Waspada): SD Swasta Muhammadiyah
118 Gunungtua, Kecamatan Panyabungan, meraih juara pertama
perlombaan cerdas cermat Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat
SD se- Kabupaten Mandailing Natal yang digelar Dinas Pendidikan
Madina di Payaloting, Senin (3/4).
Dengan keberhasilan itu, SDS Muhammadiyah menjadi utusan
Mandailing Natal ke lomba cerdas cermas PAI tingkat Sumatera
Utara. Sementara untuk juara kedua diraih perwakilan SD dari
Kecamatan Kotanopan dan juara ketiga direbut anak-anak dari
Kecamatan Siabu
Plt Kadis Pendidikan Madina Jamilah menyampaikan, kegiatan
ini menjadi wadah kompetisi sebagai tolak ukur kemampuan
siswa-siswi dalam hal pendidikan agama Islam dan juga untuk
memotivasi untuk memahami isi kandungan Alquran.
Wakil Bupati Madina M. Ja’far Sukhairi Nasution berharap
agar aneka lomba bidang keagamaan ini dapat dilaksanakan secara
berkesimbungan.
Kepala SD Muhammadiyah Gunungtua Fuzan Amris
mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pendidikan yang telah
rutin melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut, karena bisa
menjadi motivasi anak didik untuk terus giat belajar. (a28/B)
foto: 05 menyerahkan tropy

Waspada/Munir Lubis/B

PLT Kadis Pendidikan Madina Jamilah saat menyerahkan tropi
juara kepada siswi SD Muhammadiyah Gunungtua di Taman
Raja Batu Panyabungan, Senin (3/4).

MTQ Sergai Dibuka
PEGAJAHAN (Waspada): Pembukaan Musabaqah Tilawatil
Quran (MTQ) XIII dan Festival Seni Nasyid (FSN) XIV Kab. Serdang
Bedagai di alun-alun Replika Istana Sultan Serdang Kel. Melati
Kebun, Kec. Pegajahan, Senin (3/4) berlangsung meriah.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Soekirman
didampingi Wabup Darma Wijaya diawali pawai ta’aruf dan
pemukulan bedug ini dihadiri ribuan masyarakat Sergai.
Bupati Sergai Soekirman mengatakan, melalui kegiatan MTQ
dan FSN ini, umat Islam akan termotivasi untuk meningkatkan
pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Alquran
dalam kehidupan sehari-hari.
Panitia Penyelenggara MTQ XIII dan FSN XIV Tahun 2017
M Syafii melaporkan maksud dan tujuan kegiatan tersebut untuk
meningkatkan kemampuan seni baca Alquran sekaligus
memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan
pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan serta
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (c03/A)
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Dukung Donor Darah
P. SIANTAR (Waspada): Masyarakat diimbau agar mendukung
aksi donor darah. Apalagi, sumbangan darah yang diberikan
tidak hanya bermanfaat bagi sang penerima semata, tapi juga
bagi pendonor itu sendiri.
Hal itu dikatakanWakilWali Kota Pematangsiantar Hefriansyah
kepada para pengunjung sekaligus memotivasi masyarakat yang
hadir di Balai Bolon Lapangan Adam Malik untuk mendonorkan
darahnya, Minggu (2/4).
Di sela-sela kegiatan donor darah, Ketua PMI Cabang
Pematangsiantar Rajin Saragih menjelaskan, rata-rata kebutuhan
darah di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI sebanyak 650 kantong
per bulan. “Kebutuhan itu sudah mencakup wilayah Simalungun,
karena letaknya berdekatan. Sementara, di UTD-PMI, donor
tetap ada sebanyak 1.500 orang, yang rata-rata 400 diantaranya
rutin per tiga bulan melakukan donor,” ujar Saragih didampingi
Kepala UTD-PMI Abadi Sinaga.(a30/B)

Waspada/Edoard Sinaga/B

WAKIL Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah mendonorkan
darahnya di Balai Bolon Lapangan H. Adam Malik, Minggu
(2/4).

LIMAPULUH (Waspada):
Seorang tersangka pemalsuan
dokumen kependudukan yang
beroperasi di sekitar kantor
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Batubara diringkus
atas laporan masyarakat yang
merasa tertipu.
Informasi yang diperoleh
Waspada di lapangan, Selasa (4/
4), penangkapan Zm alias Jul

Baret, 38, warga Desa Bulan bulan, Kec. Limapuluh, Kab. Batubara, Jumat (31/3), itu karena
diduga telah memalsukan dokumen kependudukan berupa
Kartu Keluarga (KK) dan Akte
Kelahiran seorang warga.
Kapolsek Limapuluh AKP
Zulfikar melalui Kanit Reskrim
Aiptu Wahidin kepada wartawan, Selasa (4/4) membenar-

kan adanya penangkapan tersangka. “Yang kita amankan
masih satu orang. Dia diduga
memalsukan KK dan akte lahir,”
jawab Wahidin.
Kadis Kependudukan dan
Catatan Sipil Batubara Lutfi Solihin menjawab wartawan, Selasa
(4/4) juga membenarkan adanya kabar tentang penangkapan
seseorang yang diduga telah

memalsukan dokumen
kependudukan.
“Saya dengar yang dipalsukan itu KK dan akte kelahiran.
Sebab, awalnya warga curiga
kertas yang digunakan kok terlalu
tipis. Kemudian, alamat yang
salah yakni Desa Binjai Baru,
jadi Kecamatan Seisuka,”
ungkap Solihin. (c05/B)

Kebijakan Pelarangan Pukat Jadi Pembahasan
LIMAPULUH (Waspada):
Kebijakan pelarangan penggunaan pukat hela atau tarik dan
sejenisnya oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI serta
pendangkalan Kuala Batubara
di Kec Tanjungtiram dan Medang Deras menjadi topik pembahasan antara pakar perikanan Prof Dr Rokhmin Dahuri
dengan DPRD Batubara dan
kalangan nelayan, Selasa (4/4).
Pertemuan yang berlangsung di ruang paripurna DPRD
Batubara itu dihadiri Bupati
Batubara OK Arya Zulkarnain,

Ketua/Wakil Ketua DPRD Selamat Arifin, Syafrizal, Kadisdikbud Darwis, Kadis Perikanan
Rinaldi.
Anggota DPRD Batubara
Kristian Manurung menilai kebijakan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) dalam pelarangan pengoperasian pukat
tarik dan sejenisnya di perairan
Batubara menghambat kehidupan nelayan tanpa ada memberikan solusi.
“Setahu kita mengganti atau
mengubah alat tangkap tidak
mudah dan mesti ada modal.

Seharusnya pemerintah mempunyai inisiatif ke arah itu. Tidak
mungkin mereka (nelayan)
harus mengeluarkan modal
sendiri untuk mengganti alat
tangkap dengan diterapkannya
peraturan tersebut,” tukasnya
Kadis Perhubungan Sahala
Nainggolan mengaku prihatin
dengan kondisi Kuala Batubara
meliputi Kec.Tanjungtiram dan
Medang Deras mengalami
pendangkalan berat, sehingga
menghambat kelancaran arus
pelayaran sampan tempel dan
boat nelayan.

Kondisi itu, katanya, sudah
lamaberlangsungtanpaadaupaya
penggerukan. Padahal Pemkab
Batubaratelahmengajukanusulan
kepada Pemerintah Pusat.
Dia berharap Rokhmin Dahuri yang juga mantan Menteri
Kelautan RI dapat membantu
sekaligus mengupayakan pengerukan dengan melobi kementerian terkait. Sebab kondisi
Kuala Batubara nengalami pendangkalan berat, sehingga
menghambat kelancaran keluar
masuk boat dan sampan nelayan melaut.(a13/B)

Sensasi Memancing Di Pelabuhan
KEBERADAAN pelataran PelabuhanTanjungtiram,
Kab. Batubara menjadi daya
tarik tersendiri bagi pengunjung, termasuk bagi yang
hobi memancing.
Bangunan pelabuhan
perikanan yang dikenal warga sekitar dengan sebutan
‘dermaga’ itu, sejak ditingkatkan dari pelabuhan semi permanen menjadi permanen
oleh pemerintah pusat melalui dana APBN beberapa
tahun lalu, kini tidak pernah
sepi. Setiap hari banyak
warga yang singgah, terlebih
pada waktu tertentu, seperti
hari libur.
Kedatangan mereka, selain menikmati suasana
alam laut di sekitar pelabuhan, tidak sedikit pula diantara pengunjung sengaja datang untuk memancing di
atas bangunan ‘dermaga’
tersebut.
Pengunjung bisa leluasa
merasakan suasana laut, dan
melihat pesisir pantai dari
arah laut tanpa menggunakan sampan atau boat. Apalagi bagi mereka yang hobi

memancing, lokasi dermaga
menjadi tempat yang fantastis
menyajikan sensasi tersendiri.
“Cukup asyik di sini karena
bisa melihat langsung panorama laut dan aktivitas nelayan
tanpa perlu menggunakan sampan atau boat. Saya ke sini sama
keluarga,” ujar Anto, Minggu
(2/4).
Warga Kec. Ujung Padang,
Simalungun ini sengaja datang
bersama keluarga guna melihat
panorama alam laut sekaligus
mengisi waktunya dengan

memancing.
“Saya sering memancing di
sini jika ada waktu luang. Hasil
tangkapan ikan terkadang ada,
terkadang tidak. Tapi sensasinya
beda bila dibanding memancing di kolam pemancingan,”
ujarnya.
Hal serupa diungkapkan
Darma. Menurutnya, memancing di dermaga Tanjungtiram
serasa memancing di laut lepas.
Sebab, dengan adanya bangunan pelabuhan ini, posisi tempat
memancing bisa mencapai

Waspada/Iwan Has/B

WARGA melakukan aktivitas memancing di atas dermaga
Pelabuhan Tanjungtiram, Batubara.

ratusan meter ke arah kuala.
Di samping hemat, tidak
perlu mengeluarkan biaya
besar. “Kita cukup membeli
pakan dan bekal memancing, tidak keluar biaya untuk
sewa sampan,” ujarnya.
Kendati demikian, sebagian pengunjung terutama
pemancing ada juga yang
menyewa sampan tempel
menyusuri sungai dan kuala
Batubara. Hasil tangkapannya berupa ikan duri jenis
sembilang dan bedukang.
Terkadang kalangan
pemancing juga mengaku
kecewa karena dalam sehari
tidak mendapatkan ikan.
Bahkan alat tangkapnya
tersangkut sampah.
Seorang penjaga pintu
masuk Pelabuhan Tanjungtiram mengatakan, banyak
warga yang datang dari luar
daerah untuk memancing
sambil menikmati panorama
alam laut dan boat nelayan
yang berjajar bersandar di
gudang tempat penambatan
di sepanjang sungai/kuala
Batubara.
* Iwan Has/F

Waspada/Ist

BUPATI Sergai Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya
menyambut pawai ta’aruf pembukaan MTQ XIII dan FSNXIV Sergai tahun 2017 di alun-alun Replika Istana Sultan Serdang
Kel. Melati Kebun Kec. Pegajahan, Senin (3/4).

Dapat Hadiah Umroh
RANTAUPRAPAT (Waspada): Dua pembaca terbaik I cabang
Tilawah Alquran Tingkat Dewasa Putra dan Putri atas nama M.
Adlika Ikhwan dari Kecamatan Bilah Hulu dan Sri Harnani dari
Kecamatan Pangkatan mengucapkan terimakasih kepada Bupati
Labuhanbatu Pangonal Harahap yang telah memberikan hadiah
umroh.
Adlika dan Sri Harnani berhasil meraih juara I pembaca terbaik
putra dan putri pada cabang Tilawah Alquran MTQ Ke-46 dan
Festival Nasyid Ke-31 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu, 27 - 31
Maret lalu.
Rasa syukur dan terimakasih itu diungkapkan mereka, Jumat
(31/3) malam, usai menerima hadiah umroh yang diserahkan
Asisten Administrasi Ekbang H. Nasrullah, pada acara Penutupan
MTQ Ke-46 dan Festival Nasyid Ke-31 Tingkat Kabupaten
Labuhanbatu di Lapangan Sepakbola Pondok Wesel Perkebunan
Ajamu Kecamatan Panai Hulu.
Nasrullah mengatakan, hadiah umroh tersebut merupakan
amanah dari Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap yang
telah berjanji pada acara pembukaan MTQ dan Festival Nasyid
ini.(c07/B)

Waspada/Budi Surya Hasibuan/B

DUA pembaca terbaik I cabang Tilawah Alquran tingkat dewasa
M. Adlika Ikhwan dan Sri Harnani mendapat hadiah umroh.

Mutasi Kapolres Langkat
STABAT (Waspada): Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim
dimutasi menjadi Kasubbag Opsnal Dit Tipideksus Bareskrim
Mabes Polri. Penggantinya adalah AKBP Dede Rojudin yang
sebelumnya Kabag Ops Polrestabes Bandung.
Pantauan di rumah dinas Kapolres depan Mapolres Langkat,
Senin (3/4), sejumlah perabotan telah dikeluarkan dan diangkut
ke mobil. Beberapa hari lalu Bupati Langkat dalam acara peresmian
salah satu rumah sakit di Kec. Wampu juga meminta Mulya Hakim
tidak melupakan masyarakat Langkat meski mendapat tugas
baru di Mabes Polri.
Berakhirnya masa tugas AKBP Mulya Hakim di Kab. Langkat
meninggalkan sejumlah kasus tindak pidana yang tidak terungkap,
seperti beberapa kasus pembunuhan dan masalah perambahan
Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Kec. Besitang.
Sementara keberhasilan di masa kepemimpinannya, yakni
menggagalkan peredaran narkoba dari Aceh. (a03/B)

Sumatera Utara

WASPADA
Rabu
5 April 2017

Kota
Medan
B. Aceh
Binjai
Bireuen
B. Pidie
G. Sitoli
K. Jahe
Kisaran
Kutacane
Langsa

Zhuhur
12:30
12:44
12:31
12:38
12:38
12:34
12:31
12:27
12:33
12:33

‘Ashar
15:34
15:45
15:35
15:39
15:40
15:42
15:36
15:32
15:38
15:35

Magrib
18:36
18:50
18:36
18:44
18:43
18:39
18:36
18:32
18:39
18:39

‘Isya

Imsak

Shubuh Syuruq

Kota

19:44
19:58
19:45
19:53
19:52
19:47
19:45
19:40
19:47
19:47

04:58
05:10
04:59
05:05
05:05
05:03
04:59
04:54
05:01
05:00

05:08
05:20
05:09
05:15
05:15
05:13
05:09
05:04
05:11
05:10

L.Seumawe 12:36
L. Pakam 12:29
Sei Rampah12:29
Meulaboh 12:40
P.Sidimpuan12:28
P. Siantar 12:29
Balige
12:29
R. Prapat
12:25
Sabang
12:43
Pandan
12:30

06:22
06:35
06:23
06:30
06:29
06:28
06:23
06:19
06:26
06:25

Zhuhur ‘Ashar
15:37
15:33
15:32
15:43
15:35
15:34
15:35
15:32
15:45
15:37

B3

Magrib

‘Isya

Imsak

Shubuh Syuruq

Kota

Zhuhur ‘Ashar

Magrib

‘Isya

Imsak

Shubuh Syuruq

Kota

18:42
18:35
18:34
18:46
18:32
18:34
18:34
18:30
18:50
18:34

19:51
19:43
19:43
19:55
19:41
19:42
19:42
19:39
19:58
19:43

05:03
04:57
04:56
05:08
04:57
04:57
04:57
04:54
05:10
04:58

05:13
05:07
05:06
05:18
05:07
05:07
05:07
05:04
05:20
05:08

Sibolga
Sidikalang
Sigli
Singkil
Stabat
Takengon
T.Balai
Tapaktuan
Tarutung
T.Tinggi

12:30
12:31
12:41
12:34
12:31
12:37
12:26
12:36
12:29
12:28

18:34
18:36
18:47
18:39
18:36
18:43
18:31
18:41
18:34
18:34

19:43
19:45
19:56
19:47
19:45
19:52
19:39
19:50
19:42
19:42

04:58
04:59
05:08
05:02
04:58
05:04
04:54
05:04
04:57
04:56

05:08
05:09
05:18
05:12
05:08
05:14
05:04
05:14
05:07
05:06

Panyabungan 12:27
Teluk Dalam 12:34
Salak
12:32
Limapuluh 12:27
Parapat
12:29
Gunung Tua 12:26
Sibuhuan 12:26
Lhoksukon 12:36
D.Sanggul 12:30
Kotapinang 12:24
Aek Kanopan 12:26

06:28
06:22
06:21
06:32
06:21
06:21
06:21
06:18
06:35
06:23

15:37
15:36
15:42
15:40
15:35
15:40
15:31
15:41
15:36
15:33

06:23
06:24
06:32
06:27
06:23
06:29
06:18
06:28
06:22
06:21

Dihisab oleh: Tim Ahli Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Sumut

Zhuhur ‘Ashar
15:35
15:42
15:37
15:32
15:35
15:34
15:34
15:37
15:36
15:31
15:32

Magrib

‘Isya

Imsak

Shubuh Syuruq

18:31
18:38
18:36
18:32
18:34
18:31
18:30
18:42
18:35
18:29
18:31

19:39
19:46
19:45
19:41
19:43
19:39
19:39
19:50
19:43
19:38
19:40

04:55
05:03
05:00
04:55
04:57
04:55
04:55
05:02
04:58
04:53
04:54

05:05
05:13
05:10
05:05
05:07
05:05
05:05
05:12
05:08
05:03
05:04

UN SMK Seadanya
P. SIDIMPUAN (Waspada): Sebanyak 38 siswa
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan
Rakyat (PR) 2 di Jl. Kenanga, Gang Pendidikan,
Kecamatan P. Sidimpuan Selatan, Kota P. Sidimpuan,
terpaksa mengikuti ujian nasional (UN) dengan
seadanya.
Waspada/Edward Limbong/B

SEJUMLAH produk yang dijual di Paviliun Kab. Dairi dinilai mahal.

Produk Di Paviliun Dairi Mahal
MEDAN (Waspada): Produk yang dipasarkan
Kab. Dairi di arena Pekan Raya Sumatera Utara
(PRSU) 2017 tergolong mahal. Karenanya,
pengunjung menilai Pemkab Dairi mengambil
keuntungan dengan sesuka hatinya.
Pantauan Waspada Minggu (2/4), malam,
ada beberapa produk dari Kab. Dairi dipasarkan
lewat Paviliun di PRSU. Namun para pengunjung
tidak ada yang membeli produk tersebut. Sebab,
produk yang dipasarkan terlalu mahal.
Salah seorang pengunjung Rudi Arianto,
kepada Waspada mengatakan, Paviliun Dairi
menjual produknya dengan harga cukup mahal.”
Harga-harganya tidak terjangkau, sehingga
masyarakat tidak mampu membelinya,”
ungkapnya.
Semestinya, kata Rudi, Pemkab Dairi menjual
produknya dengan harga wajar. Bahkan kalau
bisa disubsidi lagi guna mempromosikan hasil
produksi lokal. “Karena ini kan sekalian mempromosikan produk Dairi. Kalau pemerintah
ingin mendapat keuntungan besar di arena PRSU,

jangan harap produknya bisa diminati
masyarakat. Saya menilai Pemkab mengambil
keuntungan dengan sesuka hatinya,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Zulham. Dia mengaku
terkejut melihat harga produk dipamerkan di
Paviliun Kab. Dairi. “Saya kira harga di sini lebih
murah dibandingkan dengan pasar. Ternyata
harganya tidak lebih murah,” ungkapnya.
Dia berharap, Pemkab Dairi memasarkan
produknya dengan harga terjangkau. “Agar
masyarakat mau membelinya,” ujarnya.
Sementara salah seorang penjaga Paviliun
Kab Dairi Yoko, mengatakan mahalnya harga
produk karena hanya diproduksi di Kab. Dairi.
“Contohnya Kopi Luwak Arabica Sidikalang
paling murah harganya dalam kemasan serbuk
Rp35.000 untuk dua kali minum, dan paling mahal
kami jual Rp400.000,” ungkapnya.
Pengakuannya, hasil produk-produk yang
dijual di Paviliun Kab. Dairi Keuntungannya
masuk ke kas Pemkab. “Keuntungannya masuk
ke Kas Kab. Dairi,” katanya.(cel/B)

Tindak Perambah Hutan Di Tapsel
“Polres Tapsel dan Polisi Kehutanan kita desak
segera menindak tegas pelaku pembalakan liar
atau perambahan hutan,” kata Ketua Pemuda
Panca Marga (PPM) Kota P.Sidimpuan,
Oktovanda Tambusai, Selasa (4/4).
Dijelaskannya, berdasarkan keterangan
Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul
M. Pasaribu, pembalakan dan
alihfungsilahandisekitarGunung
Lubuk Raya tidak memiliki izin,
namunsampaisaatinibelumada
yang ditindak. “Ini namanya
proses pembiaran terhadap
kawasan hutan yang dilindungi,”
jelas Oktovanda.
Tim investigasi PPM sendiri,
katanya, sudah terjun langsung
ke kawasan Gunung Lubuk Raya
dan Gunung Sibualbuali untuk
melihat sejauhmana tingkat
kerusakan hutan yang terjadi.
Waspada/Mohot Lubis/B
KETUA PPM Kota P.Sidimpuan, Oktovanda Tambusai (pegang “Hingga saat ini pembalakan liar
tongkat) saat turun ke lokasi kawasan Gunung Lubuk Raya dan alih fungsi lahan masih
marak,” ungkapnya.(cml/B)
yang telah beralih fungsi.
P.SIDIMPUAN (Waspada): Pasca terjadinya
banjir bandang di P. Sidimpuan akibat luapan
air Sungai Batang Ayumi, aparat penegak hukum
diminta segera menindak tegas pelaku
perambahan hutan di Gunung Lubuk Raya dan
Gunung Sibualbuali, Kab.Tapanuli Selatan.

FKPPI P. Sidimpuan Bantu Korban Banjir
P.SIDIMPUAN (Waspada): Pasca banjir
bandang melanda daerah aliran Sungai (DAS)
Kota Padangsidimpuan, menyisakan duka yang

mendalam bagi para korban. Namun FKPPI
Padangsidimpuan turut membantu dengan
melaksanakan bakti sosial selama sepekan.
Di kawasan DAS Jl. Nusa
Indah, Kota P. Sidimpuan, puluhan relawan dan Satgas PC
FKPPI 0218 Kota P. Sidimpuan
membersihkan pekarangan
rumah warga yang hancur dan
terkena timbunan lumpur
akibat disapu air bah.
“Terimakasih FKPPI Padangsidimpuan, karena telah
membantu korban bencana
banjir,” kata Ketua DPRD Kota
P. Sidimpuan Taty Ariani Tambunan yang juga Ketua Dewan
Waspada/Ahmad Cerem Meha/B
Penasihat (Wanhat) PC FKPPI
KETUA DPRD Kota P.Sidimpuan Taty Tambunan yang juga Ketua 0218 usai melaksanakan kegiaDewan Penasihat PC FKPPI 0218 P.Sidimpuan memantau Satgas tan sosial di Jl. Nusa Indah Kota
FKPPI dalam penanganan lumpur di rumah warga.
P. Sidimpuan, sekitarnya.(c13/B)

Pasalnya, banjir bandang
yang terjadi pada Minggu (26/
3) malam, merusak sejumlah
fasilitas di sekolah tersebut, termasuk ruang praktik otomotif
bagi siswa SMK dan mobiler
sekolah.
Pantauan Waspada, Selasa
(4/4), UN dimulai sejak pukul
10:30. Siswa yang mengikuti UN
mata pelajaran Matematika,
dengan pensil dan lembar kertas
jawaban terbagi dalam dua
ruang kelas. Sedangkan
sejumlah guru dibantu pihak
kepolisian di sekitar ruang kelas
tampak mengawasi siswa yang
sedang menjawab soal ujian.
Kepala SMK Otomotif
Perguruan Rakyat Tamba Tua
Sihombing mengatakan, pihak
sekolah terpaksa menggelar UN
dengan peralatan seadanya.
Sebab, tidak sedikit peralatan
sekolah yang hanyut dan rusak

akibat banjir bandang, barubaru ini.
“Pelaksanaan UN kita untuk

tahun ini hanya seadanya. Meja
dan kursi yang hanyut atau
rusak, dipindahkan dari kelas
lain untuk siswa yang mengikuti
UN,” ujarnya.
Menurutnya, persiapan UN
tahun ini juga cukup terburuburu, karena pihak sekolah juga
harus disibukkan dengan
membersihkan sampah atau
limbah yang menumpuk di areal

sekolah karena dibawa arus air.
“Meski begitu, hingga hari
kedua ini, UN tetap berjalan normal dan lancar. Sebab sebelum
pelaksanaan kita sudah membersihkan sampah yang dibawa
air dan menyiapkan meja dan
kursi bagi siswa. Jumlah peserta
kita sebanyak 38 orang dan yang
hadir sebanyak 34 siswa,”
jelasnya. (c02/I)

Langkat

Hari Kedua
HARI kedua Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK)
tingkat SMK di Kab. Langkat
berjalan lancar, Selasa (4/4).
Kasek SMKN 1 Stabat Ilyas
mengatakan, seluruh peserta
ujian hadir dan pelaksanaannya
dibagi tiga gelombang dalam
sehari hingga pukul 16:00.
“Hari ini ujian dengan pelajaran Matematika berjalan lancar,
kita siapkan mesin genset untuk
mengantisipasi pemadaman
listrik,” katanya, Selasa (4/4).
Dia belum mengetahui jadwal pengumuman kelulusan,
namun dikatakannya jadwal
ujian susulan 18 April mendatang. Di SMKN 1 Stabat peserta
ujian 501 orang. Kemarin hari
pertama ujian, petugas dari
Direktorat Pembinaan SMK
Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah Kemendikbud memantau langsung. (a03/B)

Madina

Bangun Dek

Waspada/Andi Nasution/B

SISWA SMK PR 2 tampak mengerjakan soal UN pasca dilanda banjir bandang.

Gusti Harahap Diduga Kuasai Tanah Masyarakat
GUNUNGTUA (Waspada)
: Gusti Harahap atau Sutan
Dibata Oloan Harahap yang
dikenal sebagai salah satu raja
di wilayah Portibi, Kabupaten
Padanglawas Utara diduga
menguasai tanah masyarakat
di Portibi Jae.
Demikian dikatakan Suyono,
Direksi PT Bagan Nibung yang
dijadikan masyarakat sebagai
bapak angkat untuk mengelola
tanah mereka yang menjadi
lahan perkebunan kelapa sawit.
“Gusti Harahap atau Sutan
Dibata Oloan Harahap yang
dikenal sebagian masyarakat
merupakan raja di wilayah
Portibi sudah menguasai lahan
masyarakat yang diserahkan
kepada saya untuk dijadikan
perkebunan kelapa sawit,” kata
Suyono via seluler, Senin (3/4).
Dijelaskan Suyono, kronologis lahan itu bisa dikuasai Gusti
Harahap pada saat dirinya sedang menderita sakit jantung.
Dan dia memberikan kuasa
kepada Gusti Harahap untuk
mengelola PT Bagan Nibung
untuk sementara waktu.
“Waktu itu saya menderita
serangan jantung, dan Gusti
Harahap mendatangi saya ke
Rantauparapat untuk meminta
kebun kelapa sawit PT Bagan
Nibung yang berada di Harangan
Barat dikelolanya sementara
waktu. Setelah saya kuasakan
kepada beliau, ternyata tidak
dikembalikannya lagi. Padahal
lahan itu merupakan lahan masyarakat Portibi Jae yang diserahkan mereka kepada saya dengan
perjanjian bagi hasil, “ jelasnya.
Setelah sehat, H. Suyono
ingin kembali mengelola PT
Bagan Nibung itu. Namun luas
lahan yang diberikan kepada
Gusti Harahap sudah berkurang. Diduga, Gusti Harahap

06:20
06:27
06:24
06:20
06:22
06:19
06:19
06:27
06:23
06:17
06:19

sudah mencaploknya menjadi
miliknya.
“Pada 15 April 2005, saya
memberikan kuasa kepada Gusti Harahap atau Sutan Dibata
Oloan Harahap untuk mengkelola sementara PT Bagan Nibung, dan itu tertuang di atas
surat perjanjian yang ditandatangani saya sendiri. Dalam
surat kuasa itu, saya selaku direksi
PT. Bagan Nibung lokasi kebun
Portibi memberikan tiga tugas
kepada Gusti Harahap. Yakni,
menjaga/menggunakan segala
aset PT Bagan Nibung. Kemudian, menguasai/mengelola
hasil kebun guna perawatan
kebun semampunya, dan melaksanakan tugas-tugas lain
yang dianggap perlu sesuai
petunjuk direksi,” terangnya.
Setelah berlangsung selama
6 tahun H. Suyono kembali
menarik surat kuasa yang diberikannya itu kepada Gusti Harahap. Pasalnya, ketiadaan laporan dalam pengelolaan kebun

itu sejak dikuasakan kepadanya
15 April 2005 sampai 25 Januari
2011.
“Saya selaku direksi mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada Gusti Harahap
untuk mengelola PT. Bagan
Nibung itu, karena tidak ada
pertanggungjawabannya serta
laporannya kepada saya selaku
pemilik PT Bagan Nibung,”
ungkap Suyono.
Sementara, Mangamar S
Harahap warga Portibi Jae yang
ikut menyerahkan lahan itu kepada PT Bagan Nibung membenarkan, bahwa lahan mereka
seluas 200 hektare sudah dicaplok dan dikuasai Gusti Harahap.
Mangamar mengatakan,
terbongkarnya masalah lahan
ini setelah masyarakat Portibi
Jae mendatangi H. Suyono yang
sedang dirawat di salah satu rumahsakitdiMedan.Merekamempertanyakan kejelasan lahan
yang mereka serahkan untuk
dikelola PT Bagan Nibung. Ke-

napa Gusti Harahap yang bukan
masyarakat setempat menjadi
pengelola,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Gusti
Harahap atau Sutan Dibata
Oloan yang ditemui Waspada
melalui putranya Tongku Syah
Alam Harahap dan Indra Gunawan Harahap, membantah
keluarganya telah menguasai
tanah masyarakat Portibi Jae.
Diakuinya, pada tahun 1997
orangtuanya pernah memberikan tanah mereka seluas 42
hektare untuk dikelola H. Suyono, dengan perjanjian bagi hasil.
Namun, karena ada kendala
dana untuk perawatan kebun
itu, kemudian H. Suyono mengembalikan tanah itu untuk
mereka kelola.
“Jadi, darimana dasarnya
kami menguasai tanah
masyarakat Portibi Jae. Tanah
seluas 42 hektare itu memang
milik kami, dan ada bukti suratsuratnya, “ jelas Indra
Gunawan.(a35/B)

Waspada/Sori Parlah Harahap/B

LOKASI tanah masyarakat Portibi Jae seluas 200 hektare yang dikelola PT Bagan Nibung menjadi
perkebunan kelapa sawit di Harangan Barat, Kecamatan Portibi, Kabupaten Paluta.

WARGA Desa Singkuang I
dan II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal mengharapkan
Pemkab Madina dapat membangun dek penahan karena
merasa khawatir akibat terjangan ombak laut Samudera
Hindia berada di pinggir desa
tersebut.
Jika sedang pasang, terjangan ombak mencapai pinggir
tempat tinggal warga. Apalagi
dalam beberapa hari terakhir
cuaca ekstrem, tingginya ombak semakin membuat kekhawatiran terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan
Hamsar Lubis sebagai tokoh
masyarakat di sana, Minggu (2/
4). “Warga sudah begitu dikhawatirkan dengan kondisi bibir
pantai yang semakin dekat dengan pemukiman. Maksudnya,
semakin hari semakin tergerus
air laut, sehingga pemukiman
terancam terkena terjangan
ombak,” ujarnya.(a28/B)

Madina

Dana BOS
KEPALA Kantor Kementerian Agama Madina Mukhsin
Batubara mengharapkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di
jajarannya tidak hanya dapat
dilaksanakan dengan hanya
menerapkan pola 2 tepat, tapi
harus dilakukan dengan pola
5 tepat.
“Saat ini pengelolaan dana
BOS itu tidak hanya menerapkan pola 2 tepat, tapi harus pola
5 tepat yakni tepat guna, tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat
administrasi pelaporan dan
tepat waktu,” ucapnya, barubaru ini.
Di hadapan seluruh pengelola dana BOS pesantren Salafiyah se-Madina itu, Mukhsin
mengatakan, tujuan pemerintah
memberikan dana BOS kepada
pondok pesantren guna mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagaimana yang diamanatkan
pada pembukaan UUD 1945
alinea IV. (a28/B)

Wali Kota Binjai Peroleh Government Award 2017
MENJADI kepala daerah
merupakan sebuah momentum. Sebab, tidak semua
orang bisa menjadi kepala
daerah.Hanya orang-orang
terbaik yang mendapatkan
momentum itu.
Begitupun dalam era
yang kian terbuka ini masih
ada kepala daerah masih senang berpikir eksklusif. Sebenarnya, keberadaan kepala
daerah harus mampu membuat daerahnya tetap produktif dan menjadi sumber
insprirasi. Proses transformasi positif setiap kepala
daerah secara otomatis menjadi opini positif, terutama
denganpenggunaanteknologi.
Transformasi serta modernisasi yang dilakukan
dengan teknologi, seperti
modernisasi sistem pertanian, transformasi sistem tata
kelola pemerintahan berbasis
digital. Berdasarkan itu, Wali
Kota Binjai HM Idaham
bergerak cepat membangun
smart city sebagai peningkatan dari e-government. Sebab,
penerapan e-government
berdampak sangat positif
bagi warga maupun Peme-

rintah Kota Binjai. Proses pembangunan smart city dan Binjai
Command Centre dilakukan
HM Idaham ternyata mendapat
perhatian berbagai pihak.
Apalagi smart city di Binjai
merupakan pertama di Provinsi
Sumatera Utara sehingga kerja
keras penerapan e-government
dengan melahirkan smart city,
HM Idaham memperoleh penghargaan Government Award
2017 diserahkan Menteri Komunikasi dan Infromatika (Menkominfo) Rudiantara di Hotel
Borobudur, Jakarta, Senin (3/4).
Kabag Humas Pemko Binjai
Rudi Iskandar Baros menjelaskan, Selasa( 4/4), selain Kota
Binjai memperoleh kategori eGovernmnet, Kota Medan kategori Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. Untuk kabupaten
di Provinsi Sumatera Utara,
PakPak Bharat kategori pendidikan. Kemudian kategori daerah
inspiratif diterima Bupati
Tapanuli Utara.
Rudi Iskandar Baros mengemukakan, penghargaan
Government Award yang diterima Wali Kota Binjai HM Idaham setelah tim menganalisa
kinerja Wali Kota Binjai terha-

Waspada/Riswan Rika/B

Waspada/Ist

GUBSU, Staf Ahli Kemendagri, Ka BPK, Kapoldasu, anggota DPD-RI dan ketua Apeksi melihat
operasional smart city di Binjai Command Centre.

WALI Kota Binjai M Idaham menerima Government Award di Jakarta, Senin (3/4).

dap pembangunan e-government sampai kelahiran smart
city. Bahkan Menkominfo Rudiantara mengaku bangga lantaran mayoritas kepala daerah yang
meraih penghargaan berasal dari
luar Jawa. Ini menunjukkan bahwa banyak talenta-talenta berprestasi dari daerah.

kemajuan daerahnya. Banyak
kepala daerah yang telah berhasil
mengalami metamorfosis yang
sangat cepat dalam berimprovisasi. Hal ini bisa diperlihatkan
dengan kemampuan intelektual
banyak kepala daerah yang
melahirkan inovasi dan kreativitas tinggi dalam kapasitasnya

Menurut Rudi Baros, Rudiantara sangat berharap, dana
yang ditransfer ke daerah oleh
pemerintah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan. Dia berharap kepala daerah yang meraih penghargaan
maupun yang belum meraih
penghargaan, membantu pe-

merintah dalam mensukseskan
program pemerataan pembangunan secara nasional.
Kepala daerah merupakan
ujung tombak pembangunan
di daerah. Sehingga momentum sebagai kepala daerah harus
ditunjukkan untuk memberikan
kontribusi yang nyata bagi

sebagai pemimpin lokal.
Mulai bidang pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, ekonomi kreatif, peduli lingkungan,
investasi, layanan publik, pariwisata, e-government.
Wali Kota Binjai HM Idaham menyampaikan terimakasih kepada seluruh institusi

pemerintahan dan masyarakat Kota Binjai yang sudah
memberikan dukungan dalam penerapane-government.
Menurutnya, Kota Binjai
berada di barisan terdepan
dalam penerapan smart city
di Provinsi Sumatera Utara.
* Riswan Rika/F

Sumatera Utara

B4
P. Sidimpuan

HUTABAYURAJA (Waspada): Tingginya
intensitas hujan yang terjadi di wilayah Kecamatan
Huta Bayu Raja Kab. Simalungun beberapa hari
terakhir menyebabkan dam penahan air saluran
irigasi di Nagori Bahal Batu ambruk.
“Dam penahan air irigasi yang ambruk
berada di Huta IV Tomuan, Huta I dan Huta
III, Nagori Bahal Batu, Kecamatan Huta Bayu
Raja, Kabupaten Simalungun. Ada lima titik yang
rusak. Kerusakan dam tersebut akan berdampak
pada lahan pertanian dan badan jalan menuju
Huta IV Tomuan, Nagori Bahal Batu,” ucap
beberapa warga saat ditemui Waspada di lokasi,
Jumat (31/3).
Camat Huta Bayu Raja Marsita Sinaga
bersama Pangulu (Kepala Desa) Nagori Bahal

IKATAN Keluarga Alumni
(IKA) SMAN 2 Padangsidimpuan menggelar try out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SBMPTN) bagi siswa kelas XII tahun ajaran 2016/2017.
Hadir Ketua IKA SMANDA
Komjen Pol (Purn) Saud Usman
Nasution, penasihat Panusunan
Pasaribu, Wali Kota Padangsidimpuan sekaligus Ketua DPC
IKA SMANDA Tabagsel Andar
Amin Harahap dan Kadisdik
Padangsidimpuan M. Lutfi
Siregar.
Panusunan Pasaribu mewakili IKA SMANDA mengatakan,
try out ini bertujuan untuk menguji, mengasah dan mengukur
kemampuan siswa sebelum
mengikuti SBMPTN tahun
2017.(a27/B)

Minum Racun
NILAM Cahya, 29, warga
Dusun III, Desa Lubuk Hulu,
Kec. Limapuluh, Kab.Batubara,
Sabtu (1/4) sekira pukul 08.30
nekatmengakhirihidupnyadengan meminum racun serangga.
Kepala Desa Lubuk Hulu,
Buyung melalui Sekretaris Desa
Jimy Astuti membenarkan adanya warga di Dusun III yang meninggal karena minum racun
serangga. Diduga aksi nekat
korban disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. “Korban sempat juga dibawa ke RSUD Batubara, namun
nyawanya tidak tertolong juga,
dan akhirnya meninggal dunia,”
jelas Jimy.
Jimy menjelaskan, almarhumah selama hidupnya termasuk sosok yang baik dan
pendiam. “Kasihan keluarganya,
terutama 4 anak yang ditinggalkannya dan masih kecilkecil,” ujar Sekdes Lubuk Hulu
tersebut.(c05/B)

Pengedar Narkoba
OPERASI pemberantasan
narkoba dengan mengerahkan
satuan lengkap yang dipimpin
Kabag Ops Polres Batubara
Kompol M. Silaen, Sabtu (1/4),
di Medangderas menangkap
tiga pria yang diduga sebagai
pengedar narkotika di kawasan
pemukiman nelayan tersebut.
Kapolres Batubara AKBP
Dedy Indriyanto melalui Kasat
Res Narkoba AKP E Banjarnahor mengungkapkan, tersangka
pertama IH alias Wawan, 24,
warga Desa Nanassiam, Kec.
Medangderas dibekuk di rumah
temannya di Gg. Sawo Pangkalan Dodek Baru, Kec. Medangderas. Dari tangannya diamankan satu paket sabu.
Tersangka kedua Kn alias
khoir,51 warga Dusun IV Desa
Nenassiam diamankan di sekitar rumahnya dengan barang
bukti satu paket ganja. Petugas
juga mengamankan HS alias
Hendra, 21, warga Jl. Ahmad
Yani, Pangkalan Dodek. Di tangannya petugas menemukan
bong, setelah dites urine ternyata hasilnya positif. (c05/B)

Labusel

Buka MTQ
BUPATI Wildan Aswan
Tanjung membuka Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ) VIII dan
Festival Seni Qasidah (FSQ) IX
tingkat Kab. Labusel, di
Lapangan Simpang Empat, Desa
Aek Batu, Kec. Torgamba, Senin
(3/4) malam.
Bupati mengajak umat
muslim di Kab. Labusel untuk
menjadikan Alquran sebagai
pedoman dalam menciptakan
tatanan kehidupan harmonis.
Menurutnya, banyak hikmah
dan petunjuk dalam Alquran.
Karenanya ajaran dan petunjuk
itu harus diamalkan.
Ketua DPRD Jabaluddin
Dasopang mengatakan, MTQ
VIII dan FSQ IX diselenggarakan
sebagai pembinaan kemasyarakatan, dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. (c18/B)

Batu M. Yosmar Purba sudah melakukan
peninjauan ke lokasi terkait ambruknya dam
penahan air. “Kita sudah melaporkan kepada
Pemkab Simalungun bahkan kepada pihak terkait
di Pemprovsu guna mencari solusinya,” ujar
Camat Huta Bayu Raja Marsita Sinaga, di selasela kunjungannya ke lokasi longsor kepada
Waspada, Jumat (31/3).
Sementara itu Pangulu Nagori Bahal Batu M.
Yosmar Purba saat dikonfirmasi Minggu (2/4),
berharap warga sekitar dapat bersabar menanti
perbaikan. Selain itu, Yosmar juga meminta
masyarakat agar tidak sembarangan membuang
limbah rumah tangga serta dahan dan cabang sawit
diarealirigasisehinggamenyebabkanpenyumbatan
pada dam penahan air tersebut.(csh/B)

Panai Tengah Juara Festival Nasyid

Korban Banjir

Batubara

Rabu
5 April 2017

Dam Penahan Air Ambruk

Gelar Try Out

KORBAN banjir bandang
di Kota Padangsidimpuan,
kembali berbenah dan mulai
meninggalkan beberapa tenda
penampungan untuk kembali
ke rumah masing-masing.
Pantauan Waspada di lapangan, Sabtu (1/4), di Masjid Al
Mukhlisin, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, masjid
yang dijadikan tempat penampungan sementara itu mulai
terlihat sepi. Di sini, yang masih
bertahan hanya korban yang
rumahnya hanyut terseret arus.
Di Jalan Nusa Indah dan
Jalan Pendidikan, Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan, korban banjir tampak berbenah
dan membersihkan kediamannya serta lingkungan sekitar
dibantu kerabat dan tetangga
dan relawan. Sedangkan di
beberapa titik masih terlihat aksi
sosial penggalangan dana bagi
korban banjir.(c02/B)

WASPADA

Waspada/Suhandra/B

CAMAT Huta Bayu Raja Marsita Sinaga (baju training) bersama Pangulu (kepala desa) Nagori Bahal Batu M. Yosmar Purba
(pakai topi) saat meninjau lokasi dam penahan air yang ambruk di Huta IV Tomuan, Nagori Bahal Batu, Kecamatan Huta
Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Jumat (31/3).

BPBD: Waspadai Banjir
Walhi: Pemerintah Lalai Lakukan Antisipasi
PANYABUNGAN ( Waspada): Kepala BPBD
Sumut Riadil AkhirLubis tetap mengimbau warga
yang bermukim di sekitar Daerah Aliran Sungai
(DAS) agar tetap waspada pasca terjadinya banjir
bandang, baru-baru ini.
Imbauan itu disampaikan
Riadil Lubis usai meninjau
langsung lokasi banjir bandang
di Madina yang terjadi di
Kecamatan Bukit Malintang
dan Kecamatan Panyabungan
Barat, baru-baru ini.
Dijelaskannya, bencana
banjir ini terjadi akibat intensitas
hujan sangat tinggi. Karena
berdasarkan data BMKG tiga
hari sebelum banjir, terjadi akumulasi awan hitam dan angin
yang menyebabkan hujan lebat
pada bagian Selatan lokasi daerah banjir meliputi Kabupaten
Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan dan Mandailing
Natal (Madina).
Penyebab lainnya diduga
akibat perambahan hutan di
hulu sungai. Karena itu, Gubsu
sudah instruksikan langsung
pihak kepolisian supaya menginvestigasi ke hulu sungai yang
terkena banjir.
Kemudian, BPBD Sumut
juga meminta Pemda supaya
melakukan pendataan dan
penghitungan kerugian dari
dampak banjir, sebagai dasar
kesiapan BPBD provinsi bahkan
pusat untuk mengalokasikan
bantuan jika diperlukan.
Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution menjelaskan, hingga saat ini Pemkab Madina masih terus melakukan tanggap

darurat terutama pengerukan
sungai dan pembersihan sungai
dari tumpukan kayu di samping
tetap mendirikan posko bencana dan kesehatan.
Lalai
Di tempat terpisah,Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara mengancam melaporkan pelaku perambahan
dan alih fungsi hutan lindung
di kawasan Gunung Lubuk Raya
dan sekitarnya, Kab.Tapanuli
Selatan karena diduga sebagai
penyebab banjir bandang di
P.Sidimpuan.
“Sejumlah oknum yang
nekat merambah dan membuka kawasan hutan lindung di

wilayah Tapsel, termasuk kawasan hutan lindung di hulu Sungai
Batang Ayumi akan kami laporkan ke pihak berwajib,” kata
Direktur Walhi Sumut Dana
Tarigan.
Dijelaskannya, penegakan
hukum terhadap pelaku perambahan dan pembukaan kawasan hutan dengan cara ilegal belum maksimal sehingga tindakan perambahan hutan semakin marak di Indonesia, terutama di Sumut.
”Khususnya di daerah ini
(Tapsel), Walhi sudah mengantongi daftar perambah hutan
dan alih fungsi lahan,” jelas Dana.
Menurutnya, banjir bandang
yang menerjang dan memporak-porandakan pemukiman
warga di P.Sidimpuan sebagai
dampak rusaknya ekosistem
alam akibat perambahan hutan.
“Apabila hutan tidak dirusak,
maka kemungkinan banjir

Waspada/Sarmin Harahap/B

Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dan Kepala BPBD
Sumut Riadil Akhir Lubis saat berbincang terkait tanggap darurat
bencana banjir di Madina.

bandang di Kota P.Sidimpuan
tidak sedahsyat yang terjadi 26
Maret lalu,” ujarnya.
Berdasarkan hasil peninjaun
lapangan, lanjut Dana, hulu
Sungai Batang Ayumi dan anak
sungai di sekitarnya terjadi
pendangkalan akibat lumpur
yang mengendap. ”Curah hujan
yang tinggi mengakibatkan lumpur yang mengendap terbawa
air dengan volume besar sehingga menerjang pemukiman warga,” tambahnya.
Walhi menilai pemerintah
telah lalai dalam melakukan tindakan antisipasi terhadap warga
yang merambah hutan. ”Beberapa waktu lalu Dinas Kehutanan Sumut mengeluarkan daftar pelaku pembukaan kawasan
hutan di Tapsel. Namun hingga
saat ini hasil penyelidikan, hasil
tindakan nyata atas penyelidikan itu belum jelas,” ujarnya.
Kapolres Tapsel AKBP Rony
Samtana mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim
untuk melakukan penyelidikan
terhadap adanya dugaan perambahan dan pembukaan
kawasan hutan secara ilegal di
hulu Sungai Batang Ayumi.“Tim
sedang bekerja, mari sama-sama
menunggu hasilnya,” katanya.
Terkait adanya daftar nama
pembukaan kawasan hutan
yang dibuat oleh Dishut Provinsi
Sumut, pihak kepolisian juga
sudah melakukan tindakan hukum. “Status kasus tersebut masih penyelidikan dan masih berjalan, namun kami punya aturan
dalam melakukan tindakan hukum,” ucapnya.(c14/cml/I)

Listrik Padam, UNBK Terhenti
GUNUNGSITOLI (Waspada): Pemadaman listrik
mewarnai pelaksanaan Ujian
Nasional Berbasis Komputer
di sejumlah sekolah di Kota
Gunungsitoli dan Nias. Akibatnya para siswa menjadi
kurang nyaman.
Pemadaman listrik terjadi

beberapa kali saat sedang berlangsungnya ujian yang diikuti
1.686 siswa dari 13 Sekolah
Menengah Kejuruan di Kota
Gunungsitoli.
Fariasatulo Daeli, Kepala
SMK Swasta Kristen BNKP
Gunungsitol, Senin (3/4)
mengakui jika sempat terjadi

insiden pemadaman listrik saat
pelaksanaan UNBK.
Menurut Fariasatulo Daeli,
listrik sempat padam selama 20
menit, sehingga pelaksanaan
UNBK di SMK Swasta Kristen
BNKP Gunungsitoli berhenti.
“Terjadi pemadaman listrik
sehingga kegiatan UNBK kita

Waspada/Bothaniman Jaya Telaumbanua/B

SISWA SMK mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (3/4).

hentikan selama 20 menit. Sebelumnya kita telah koordinasi
dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli agar PT PLN Area
Nias tidak melakukan pemadaman saat UNBK berlangsung,”
ujar Kepala SMK Swasta Kristen
BNKP Gunungsitoli.
Dia berharap pada pelaksanaan UNBK pada hari berikutnyatidakterjadilagipemada-man,
sehingga siswa yang mengikuti
UNBK tidak terganggu.
Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Bowonama Lase yang dikonfirmasi
menyebutkan pelaksanaan
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingka Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) di
Kota Gunungsitoli berlangsung
dari 3 sampai 6 April 2017.
Peserta UNBK berasal dari
7 SMK Negeri dan 6 SMK Swasta
dengan jumlah peserta seluruhnya sebanyak 1.686 siswa
terdiri 987 siswa laki-laki dan
699 siswa perempuan.(a25/C)

RANTAUPRAPAT (Waspada): Kecamatan 2018.
Camat Panai Hulu Muslih selaku Ketua Panitia
Panai Tengah ditetapkan sebagai juara umum
pada Festival Nasyid tingkat Kabupaten Pelaksana MTQ dan Festival Nasyid mengucapkan
Labuhanbatu. Hal itu sesuai keputusan Dewan terimakasih kepada seluruh pihak yang
Juri Festival Nasyid No. 01/Dewan Juri/2017 mendukung terlaksananya MTQ Ke-46 dan
tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani Dahlia Festival Nasyid Ke-31 Tingkat Kabupaten
Hasibuan dan Toguan Dalimunthe selaku Ketua Labuhanbatu 2017. (c07/B)
dan Sekretaris Dewan Juri pada
penutupan MTQ ke-46 dan
Festival Nasyid ke-31 tingkat
Kabupaten Labuhanbatu, 31
Maret 2017.
Sedangkan juara umum
MTQ adalah Kecamatan Rantau
Utara, sesuai dengan Keputusan
Dewan Hakim MTQ No. 01/
Dewan Hakim/2017 Tanggal 31
Maret 2017 yang ditandatangani
H Husni Tamrin Siregar dan
Darmansyah Siagian.
Pada kesempatan itu, Bupati Labuhanbatu memutuskan
Waspada/Budi Surya Hasibuan/B
dan menghunjuk Kecamatan
Bilah Hilir sebagai tempat ASISTEN Administrasi Ekbang menyerahkan piala bergilir
penyelenggaraan MTQ ke-47 Bupati Labuhanbatu kepada juara umum Festival Nasyid tingkat
dan Festival Nasyid ke-32 Ting- Kabupaten Labuhanbatu yang diterima Camat Panai Tengah
kat Kabupaten Labuhanbatu Agustiar.

Sihapas Barumun Juara MTQ Palas
HURISTAK (Waspada): Pelaksanaan MTQ Dinas Pekerjaan Umum. Stan kooperatif diraih
ke-10 Kabupaten Padanglawas yang diseleng- Dinas Kominfo, terinovatif dan kreatif diraih
garakan di Lapangan Sepakbola Huristak Go- Dinas Perikanan dan Peternakan, terfavorit stan
dang, Kecamatan Huristak, berakhir Jumat (31/ Bank Sumut. Stan terbaik diraih Dinas Lingkungan
3) malam. Kecamatan Sihapas Barumun meraih Hidup dan Kehutanan. (a34/B)
juara umum, disusul Kecamatan Lubuk Barumun dan Kecamatan Barumun Tengah.
Wakil Bupati Palas Ahmad
Zarnawi Pasaribu memimpin
langsung penutupan acara tahunan yang dihadiri ribuan warga
yang datang dari berbagai kecamatan tersebut.
Ketua Panitia MTQ ke-10
Palas yang juga Plt Sekda Syamsul Anwar Lubis mengumumkan pemenang sekaligus menyerahkan hadiah MTQ untuk
tiap-tiap perlombaan. Kata Plt
Sekda, untuk kategori Tartil
Kutub, juara umum diraih Kecamatan Batang Lubu Sutam.
Selain penyerahan hadiah
Waspada/Syarif Ali Usman/B
bagi peserta MTQ, panitia juga WAKIL Bupati Padanglawas Ahmad Zarnawi Pasaribu
menyerahkan hadiah bagi didampingi Plt Sekda Syamsul Anwar Lubis memberikan tropi
pemenang stan. Untuk stan juara umum MTQ ke-10 Palas kepada Camat Sihapas Barumun
kategori terbersih diraih SKPD Sarwedi Hasibuan.

Korban Banjir P.Sidimpuan Akan Direlokasi
P.SIDIMPUAN (Waspada): Ketua Komisi VIII
DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan, sebagian
besar rumah penduduk yang porak-poranda
diterjang banjir, berada di kawasan Daerah Aliran
Sungai (DAS) Batang Ayumi yang membelah
Kota P.Sidimpuan.
“Status tanah rumah korban banjir jadi kendala jka mau dibangun kembali oleh pemerintah
karena pada umumnya kawasan DAS,” kata Iskan
Qolba Lubis, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,
Minggu (2/4) usai memberikan bantuan kepada
korban banjir bandang di P.Sidimpuan.
Dijelaskan, korban banjir yang selama ini
bermukim di sepanjang pinggir Sungai Batang
Ayumi direlokasi ke tempat lain karena pemerintah tidak boleh membangun atau memperbaiki
pemukiman (rumah) warga di sepanjang kawasan

DAS. “Solusi lain bantuan untuk memperbaiki
rumah itu langsung diserahkan kepada masingmasing korban,” jelas Iskan.
Bekas pemukiman warga yang telah hanyut
atau porak-poranda diterjang luapan air Sungai
Batang Ayumi bisa dijadikan fasilitas umum
seperti tempat olahraga bagi masyarakat. “Tentunya hal ini harus dibicarakan secara bersama
dengan masyarakat yang selama ini sudah
menjadikan DAS sebagai pemukiman,” paparnya.
WakilWali Kota P.Sidimpuan, Isnadar Nasution
mengatakan, Pemko P.Sidimpuan akan membangun rusunawa di Kecamatan P.Sidimpuan
Tenggara sebagai tempat relokasi korban banjir
dan penduduk yang bermukim di pinggir Sungai
Batang Ayumi.“Sebelum siap, korban banjir ditempatkan di rumah kontrakan,” katanya. (cml/C)

Hilangnya Wacana Pemekaran Simalungun
WACANA pemekaran
Kabupaten Simalungun
menjadi dua daerah otonom
yang sudah didengung-dengungkan sejak tahun 2000,
bahkan berkas dan persyaratan untuk pemekaran itu
disebut-sebut sudah berada
di meja komisi II DPR RI dan
tinggal pengesahannya. Kini,
pemekaran yang sudah
diwacanakan perlahan bagai
hilang ditelan bumi.
Jika diibaratkan wacana
pemekaran itu dengan kelahiran seorang bayi, maka ia
sudah menjadi seorang remaja. Namun apalah daya,
pemekaran hanya sebuah
harapan yang tak kunjung
terwujud. Sedangkan masyarakat terus bermimpi dan
bermimpi.
Dari masa Presiden RI
dijabat oleh Gusdur, Megawati, SBY dan kini Jokowi,

isu pemekaran daerah terus
menggelinding bagai bola dilempar ke sana ke mari.Wacana
pemekaran Simalungun lebih
gencar di masa kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode.
Di masa itu, wacananya
sudah sampai ke meja DPR RI.
Bahkan pemekaran Simalungun
sudah masuk dalam skala
prioritas yang sudah pantas dan
layak dimekarkan menjadi dua
daerah otonom.
Tetapi, di ujung kekuasaan
SBY di tahun 2014 seiring dengan bergantinya kepemimpinan kepada Presiden Joko Widodo, wacana pemekaran
daerah tertutup rapat. Bahkan
berkas persyaratan pemekaran
daerah Simalungun yang sudah
dinyatakan lengkap dan sudah
berada di meja Kemendagri
‘raib’ entah kemana dan tidak
pernah dibahas lagi.

Memasuki tahun 2015,
wacana pemekaran muncul lagi
saat kampanye pilkada pemilihan Bupati Simalungun. Hampir seluruh calon bupati dan
wakil bupati ketika itu, termasuk
JR-AMRAN, berjanji kepada
masyarakat untuk mewujudkan
pemekaran setelah terpilih.
Ternyata, yang namanya
janji hanya tinggal janji. Hingga
memasuki tahun 2017, jangankan berjuang untuk mewujudkan, menyebutkan kata ‘pemekaran’ saja pun sudah seperti
tidak berani lagi.
Lagi-lagi moratorium menjadi ‘kambing hitam’. Padahal,
kalau pemerintah pusat benar
melakukan moratorium, seharusnya sudah ada kepastian bagi
daerah-daerah mana saja yang
layak dimekarkan.
Demikian sebaliknya, daerah-daerah mana yang sudah
terlanjur dimekarkan, namun

tidak mampu menjalankan
otonomi daerah dan terpaksa ditarik kembali ke daerah
induknya (kab/kota semula).
Kabupaten Simalungun
termasuk salah satu daerah
terluas di Sumut, memiliki
31 wilayah kecamatan. Saat
ini, daerah yang berpredikat
sebagai ‘lumbung beras’
Sumatera Utara ini sudah
berpenduduk lebih dari 1
juta jiwa.
Dengan keadaan itu, sesungguhnya daerah Simalungun ini sudah sangat layak
dimekarkan menjadi dua
daerah otonom. Sedangkan
tujuan pemekaran adalah
demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat di bumi bermotto “Habonaron Do
Bona” tersebut.
* Hasuna Damanik/F

Waspada/Mohot Lubis/B

RUMAH warga di Gala Gala Torop, Batunadua, P.Sidimpuan berada persis di pinggir jurang
Sungai Batang Ayumi pasca terjadinya banjir bandang, Minggu (26/3).

KPK Tetapkan Tapsel Pioner E-Gov Di Tabagsel
SIPIROK (Waspada): Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menetapkan Pemkab Tapanuli
Selatan sebagai daerah perintis (pioner) penerapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektronik (e-Government) di Tapanuli Bagian
Selatan (Tabagsel).
Penetapan itu disampaikan Kasatgas III
Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Aldinsyah
Nasution di acara monitoring dan evaluasi progres
rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi
bersama KPK RI di kantor Bupati Tapsel, Senin
(3/4).
Hadir pejabat Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sumut, kepala daerah dari
Padangsidimpuan, Bupati Mandailing Natal,Wakil
Bupati Padanglawas Utara, Padanglawas,
Pematangsiantar, Toba Samosir, Humbang

Hasundutan, Tapanuli Utara dan Labuhanbatu.
Dari Pemkab Tapsel, hadirWakil Bupati Aswin
Efendi Siregar, Sekda Parulian Nasution, Ketua
DPRD Rahmat Nasution, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota dewan.
Aldinsyah menyebutkan, Pemkab Tapsel satu
dari 14 pemerintahan daerah di Sumatera Utara
yang telah menandatangani nota kesepakatan
implementasi e-Government dengan Pemko
Surabaya disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander
Marwata.
Artinya, proses penyelenggraan pemerintahan
di Tapsel mayoritas akan berbasis aplikasi
internet. Mulai perencanaan (e-planning) sampai
dengan penganggaran (e-budgeting) dan
pengawasan (e-controling). (a27/B)

Agenda
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Terungkap Tanggal
Pernikahan Momo Geisha

Momo Geisha/lp6

Momo Geisha tampaknya tidak lagi dapat mengelak tentang
rencana pernikahannya. Setelah terus menghindar, kini tanggal
pernikahan Momo dengan seorang pengusaha bernama Nicola
Reza Samudra akhirnya terungkap juga.
Dari foto diperoleh Liputan6.com, tampak sebuah
undangan berwarna cokelat berlapis kayu. Di sana tertera nama
Nicola Reza Samudra dan Narova Morina Sinaga—nama asli
Momo Geisha.
Momo Geisha dan Nicola Reza bakal melangsungkan
pemberkatan nikah Sabtu, 8 April 2017 di Gereja YHS, Malang,
Jawa Timur pukul 10 pagi. Sementara resepsinya digelar di
Hotel Harris, Malang, Jawa Timur, di hari yang sama pukul
18.00.
Kemunculan foto undangan ini menjadi penegas kabar
rencana pernikahan Momo Geisha yang selama ini masih
simpang siur. Pasalnya, setiap kali ditanya soal berita bahagia
ini, Momo selalu mengelak.
Padahal, kabar mengenai rencana bahagia ini sudah tercium
sejak Momo Geisha resmi bertunangan dengan Nicola Oktober
2016 lalu. Pelantun “Kamu Yang Pertama” itu juga sempat
kedapatan tengah bertemu dengan desainer kondang Tanah
Air, Anne Avantie.
Anne Avantie terlihat memegang sebuah alat tulis sambil
menaruh tangannya di atas kertas bergambar rancangan gaun,
sedangkan Momo Geisha tampak menunjuk gambar tersebut.
“Semoga segala nya dilancarkan,” tulis Bunda Anne di
keterangan foto.(lp6)

Monsta X/twitter.com/officialmonstax

Monsta X Siap Debut Jepang
Boy band asal Korea Selatan, Monsta X akan melakukan
debut di Jepang, Mei mendatang, ungkap pihak agensi tempat mereka bernaung, Starship Entertainment.
Boy band beranggotakan
tujuh personel, yakni Shownu,
Wonho, Hyungwon, Kihyun,

Jooheon, Minhyuk dan I.M. telah menandatangani kontrak
dengan Universal Music Jepang memulai debut mereka lewat single “Hero” pada 17 Mei
2017.
Dua lagu hit Monsta X
akan dibuat dalam versi Jepang yakni Hero dan Stuck.

Video musik Hero versi Korea saat ini telah ditonton 30
juta orang melalui channel
YouTube.
Sementara, menjelang perilisan single Jepang, Monsta
X mengadakan showcase di
Osaka pada tanggal 1 Mei.
Pada 21 Maret lalu, mereka

merilis Beautiful, judul utama
untuk album The Clan Part 2.5:
The Final Chapter. Album tersebut menduduki puncak tangga lagu Billboard Amerika
Serikat, serta tangga lag K-pop
di iTunes Jepang, demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.(ant)

Denny Sumargo Tertantang Berperan Di Kartini
Setelah peran perdananya di layar lebar dalam “5 cm.” lima
tahun lalu, mantan atlet basket nasional Denny Sumargo sudah
bermain di sederet film. Namun dia baru pertama kali mendapat
peran dalam film periodik sejarah dalam Kartini, di mana
menjadi Slamet Sosroningrat, kakak tertua perempuan
pahlawan nasional lahir di Jepara.
“Dia adalah anak tertua dan calon pengganti bapaknya
yang saat itu menjabat sebagai bupati. Maka tuntutan terhadap
dia sangat tinggi. Bagaimana dia harus bisa bertanggungjawab
terhadap citra, harga diri dan martabat keluarga, terutama
adik-adiknya,” kata Denny dalam siaran pers.
Berperan dalam film diangkat dari kisah nyata dalam bahasa
yang tidak dia kuasai membuat Denny sempat khawatir saat
mengambil perannya di film ini. Pria Makassar-Padang ini harus
sebagai pria Jawa hidup dalam tradisi budaya yang kental.
“Setelah saya menjalani selama beberapa minggu ternyata
menyadari bahwa Jawa itu memiliki hal yang sangat istimewa
karena nilai dari sejarahnya sangat mempengaruhi
pembentukan bangsa ini.”
Film Kartini juga menandai pertama kalinya Denny Sumargo
bekerja dengan Hanung Bramantyo.
“Saya sangat bangga dan bersyukur memiliki kesempatan
bekerja dengan salah satu nama besar ini dan belajar banyak
untuk bekal saya di kemudian hari sebagai aktor,” kata dia.( ant)

Denny Sumargo dalam perannya di film Kartini/Legacy Pictures

Miranda Lambert/rtr

Rossa Raih Anugerah
Global Leadership Awards

Miranda Lambert Sabet Piala
Academy of Country Music Awards
Perceraian Miranda Lambert dari Blake Shelton meninggalkan luka mendalam,
namun refleksinya terhadap
rasa sakit hatinya terbayar kemenangan di ajang Academy
of Country Music Awards pada
Minggu (2/4).
Lambert memenangkan
penghargaan Album of the Year untuk “The Weight of These
Wings”, karyanya berkisah soal
perpisahan hubungannya dengan Shelton sudah dijalin

hampir satu dekade.
Dia juga memenangkan
piala Female Vocalist of the Year, untuk tahun kedelapan secara berturut-turut. “Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian mengizinkan meredakan patah hati
saya dan turut merasakannya
dengan saya,” ujar Lambert di
upacara di Las Vegas tersebut.
Lambert mengucapkan terima kasih kepada ayahnya yang hadir di antara penonton,

sementara Shelton tidak tampak hadir di tengah para undangan musisi papan atas. Lambert,33 menikah dengan Shelton selama empat tahun setelah berpacaran selama beberapa tahun.
Sejak saat itu dia menjalin
hubungan serius dengan bintang pop Gwen Stefani dari band No Doubt, sementara Lambert saat ini menjalin hubungan dengan penyanyi Anderson
East, demikian AFP.(ant)

Baahubali 2 Bersaing Dengan Film 2.0

Film Baahubali dan 2.0/Bollywoodlife.

07.00 Sinema Pagi
08,45 Dahsyat
10.15 Intens
11.00 Silet
11.30 Seputar
Indonesia Siang
12.00 Tukang
BUbur Naik Haji
The Series
13.30 Keluarga A 6
14.30 Sinetron
15.30 Seputar
Indonesia
16.00 Tukang Ojek
Pengkolan
18.00 Roman
Picisan
19.15 Dunia
Terbalik
21.30 Cinta Dari
Surga
22.30 Box Office
Movies

CATATAN

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 SCTV FTV
16.00 Liputan 6
Petang
16.30 SCTV Sinetron
ANak Sekolahan
18.30 SCTV SInetron
Anak Langit
20,00 SCTV SInetron
Orang Orang
Kampung DUku
21.30 SCTV Sinetron
Berkah Cinta
23.30 SCTV FTV
Utama

SS Rajamouli, sutradara
film Baahubali 2 mengatakan
trailer ini diprediksi disaksikan
87,5 juta penonton dalam empat bahasa. Bagian kedua film
ini juga sudah mendapatkan
keuntungan dari sebagai bagian hak distribusi.
Laporan Sreedhar Pillai
menjelaskan, Baaahubali 2
meraup 78 crore dengan perincian dalam produksi bahasa
Hindi 50 crore, selebihnya dalam bahsa Telugu, Tamil dan
Malayalam sebesar 28 crore.
Sedangkan film 2.0 Rajinikanth diperkirakan meraih
penghasilan 110 crore dalam
semua bahasa produksinya,
yaitu bahasa Hindi, Tamil dan
Telugu. Setelah Baahubali, film
2.0 menjadi produksi paling
mahal di kancah perfilman India dirilis pertengahan tahun
2017, sedangkan 2.0 dijadwalkan dirilis menjelang akhir
tahun 2017. Bollywoodlife/Nur

07.00 Upin Ipin
08.00 Pada Zaman
Dahulu
09.00 Kiara
11.00 Seleb On News
11.30 Lintas Siang
12.00 Upin Ipin
13.30 Layar Kemilau
15.00 Lintas Petang
16.00 Upin Ipin
17.00 BoboiBoy
18.00 Upin Ipin
19.00 Kampung
KEndang
20.00 Double Kara
21.00 Bollywood
23.00 Bang Bang

07.15 Vir The Robot
Boy
07.45 Shiva
09.00 Putri Duyung
10.00 Topik Terkini
Siang
10.15 Super Bheem
10.45 Marsha And
The Bear
11.30 Shiva
11.59 Topik Terkini
12.30 Archana
Mencari CInta
13.00 Gopi
13.45 Anandhi
15.20 Topik Terkini
16.15 LOnceng Cinta
16.50 Geet
20.00 Mohabbatein
21.30 Cahaya Cinta
23.00 Take Me Out
Indonesia
00.00 Selamat
Malam Indonesia

Rossa

Penyanyi Rossa memperoleh anugerah Global Leadership Awards karena dinilai telah memberi kontribusi terhadap perekonomian MalaysiaIndonesia. “Semoga apa yang
saya dapat bisa mempererat
persahabatan dan persaudaraan antara kedua negara tercinta, Indonesia dan Malaysia,”
ujar Rossa setelah menerima
penghargaan tersebut pada
Malam Media Malaysia-Indonesia yang diselenggarakan di
Auditorium Adhiyana Wisma
Antara, Jakarta.
Penyanyi bernama lengkap Rossa Roslaina Sri Handayani itu berharap penghargaan
yang diterimanya dapat menginspirasi para pelaku industri musik Tanah Air agar lebih
bersemangat untuk membuat

karya-karya musik terbaik.
Tahun ini merupakan kali
kedua Rossa memperoleh Global Leadership Awards setelah
pada 2016 penyanyi 38 tahun
itu juga mendapat penghargaan yang sama untuk kategori
Celebrity of the Year.
Selain Rossa, Wakil Ketua
MPR RI Oesman Sapta Odang
dan pengusaha Chairul Tanjung juga menerima penghargaan tersebut tahun lalu untuk
kategori Lifetime Achievement
Award. Sementara Menteri
Pariwisata Arief Yahya memenangi kategori Best Destination Marketing pada 2016.
Global Leadership Awards
diselenggarakan setiap tahun
sejak 2009 untuk mengapresiasi 30 figur terbaik di kawasan
Asia Tenggara meliputi para di-

plomat, pelaku bisnis, pemerintah, filantropis, media, selebritis, dan pegiat sosial.
Diselenggarakan majalah
bisnis The Leaders International dan American Association
Leadership Development (ALDA), penghargaan ini dikelola
secara khusus organisasi manajemen acara Malaysia, My
Events International.
Para penerima penghargaan Global Leadership Awards
dinilai atas kontribusi teladan
mereka terhadap pertumbuhan global dalam pembangunan ekonomi dan kepemimpinan.
Diharapkan pemberian
penghargaan ini akan lebih
memicu para pemimpin semakin berkontribusi dalam
pembangunan bangsa.(ant)

Dewi Sandra, Oki Setiana Dewi Galang Dana Bangun Masjid Di Spanyol
Dewi Sandra dan Oki Setiana Dewi, dua artis Indonesia
pendukung dan pengisi film
serial “A Tile for Seville”, tengah
berada di Madrid, Spanyol,
mengampanyekan penggalangan dana bagi pembangunan
masjid dan pusat kebudayaan
Islam di Sevilla.
Kampanye ini sendiri diinisiasi LSM Malaysia “Ukhwah
for Ummah” didukung LSM
Indonesia “Aksi Cepat Tanggap” (ACT) menjadi mitra Yayasan Masjid Sevilla dalam
menggalang dana dari masyarakat Malaysia dan Indonesia
untuk membangun Masjid
dan Pusat Kebudayaan Islam

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

Jadwal acara TV di atas bisa diubah sewaktu-waktu oleh stasiun TV yang bersangkutan tanpa pemberitahuan

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

di Sevilla, demikian keterangan KBRI Madrid.
Sekretaris Yayasan Mesjid
Sevilla Ibrahim Hernandez
mengaku mendampingi proses pengambilan adegan film
dibintangi Dewi Sandra dan
Oki Setiana Dewi serta artis
Malaysia Irma Hasmie, Faizal
Tahir, Suffian Amrin, Farah
Asyikim dan Singapura Elfaeza
Ul Haq berlangsung di beberapa kota di Spanyol dengan
latar belakang sejarah peradaban Islam, seperti Madrid, Toledo, Cordoba, Granada, dan
Sevilla.
Artis-artis ini berperan dalam serial film 20 episode de-

07.30 Good
Mornings
09.30 Dunia Punya
Cerita
10.00 Cerita
Perempuan
11.30 Berita 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 Trans
TV
19.30 Bioskop Trans
TV
23.00 CNN
Indonesia Night
News

ngan latar belakang jejak-jejak
kejayaan siar dan peradaban
Islam di Andalusia masa lampau. Banyak adegan film menggambarkan dialog antara artis dengan muslim Sevilla berjumlah sekitar 300-500 orang
mengungkapkan kerinduan
pada adanya masjid di Sevilla.
Yayasan Masjid Sevilla bersyukur karena artis terkenal Indonesia, Malaysia dan Singapura menaruh perhatian serta
mendukung sepenuhnya upaya muslim Sevilla mendirikan
masjid di kota ini.
Duta Besar RI di Madrid,
Yuli Mumpuni Widarso menjamin seluruh muslim Indonesia

06.30 Apa Kabar
Indonesia Pagi
09.00 Makna Dan
Peristiwa
09.30 Kabar Pasar
10.00 Coffe Break
11.00 Kabar Arena
Siang
11.30 Kabar Siang
13.30 Ruang Kita
15.00 Kabar Pasar
Sore
15.30 KAbar
Indonesia Sore
16.30 Bedah Kasus
17.00 Kabar Petang
19.00 Suara Rakyat
20.00 Kabar
Indonesia
21.00 Kabar Hari Ini
22.30 Kabar Arena

di Spanyol menyambut baik
dan mendukung kampanye
donasi pembangunan masjid
di Sevilla agar muslim kota ini
mempunyai rumah ibadah yang layak.
KBRI Madrid dan Diaspora
Indonesia di Madrid mengundang artis dan seluruh anggota
tim pembuatan film kampanye “A Tile for Seville” untuk
syukuran karena pengambilan
film berjalan lancar dan seluruh anggota tim pendukung
semangat, sehat dan semakin
tebal rasa syukurnya karena
dapat berpartisipasi dalam kegiatan amal kampanye donasi.(ant)

07.00 Paw Patrol
08.00 Big Movies
10.00 Ada Tamu Gokil
10.30 Obsesi
11.00 Buletin
Indonesia
12.00 Fokus Selebriti
12.30 Ada Ada Saja
15.00 America’s
Funniest Videos
16.00 Song HUnter
17.00 Kartun Naruto
18.00 World’s
Deadliest
19.00 Big Movies
21.00 Big Movies
00.00 Buletin
Indonesia Malam

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

Dewi Sandra

07.30 Pagi Pagi
09.00 Celebrity Lip Sync
09.30 Tetangga Masa
Gitu?
10.00 Net 10
11.00 Entertaiment News
12.00 Net 12
13.00 Sarah Sechan
14.00 Wonderfood
14.30 OK Food
15.00 Breakout
16.00 Net 16
16.30 Entertainments
News
17.00 America’s Got
Talent
18.00 Kelas International
19.00 OK JEK
20.00 Ini Talkshow
21.30 86
22.00 The Comment
23.00 Tonight Show
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Aceh
B6
Tersangka Korupsi Kasbon
Dilimpahkan Ke Kejari
BANDA ACEH
(Waspada): Kejaksaan
Tinggi Aceh
melimpahkan dua orang
tersangka kasus korupsi
kas bon di Pemerintah
Aceh yang menelan
kerugian negara senilai
Rp22 miliar lebih ke
Kejaksaan Negeri Banda
Aceh, Selasa (4/4).
Masing-masing tersangka,
Mukhtaruddin dan Hidayat.
Keduanya diduga ikut melakukan korupsi kas bon yang bersumber dari dana perimbangan
minyak dan gas tahun anggaran
2010-2011.
Kepala Kejari Banda Aceh
Husni Thamrin mengatakan,
kedua tersangka ikut berperan
dalam menandatangani cek
yang seharusnya dipergunakan
untuk pembayaran pajak. Namun dana tersebut tidak pernah
dibayarkan, sehingga negara
dirugikan. “Tercatat seolah-olah

ada pembayaran pajak akan
tetapi nominal pencairan cek
itu tidak tercatat pada rekening
nominatif penampung pembayaran pajak,” katanya.
Dalam kasus itu, kata Husni,
tersangkanya berjumlah empat
orang, yaitu mantan Sekda Aceh
Husni Bahri TOB yang lebih dulu
ditetapkan tersangka, kemudian
mantan kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan
Aceh (DPKKA) alm. Paradis.
Sedangkan Muhtaruddin,
saat itu menjabat sebagai staf
bendahara umum dan Hidayat
sebagai kuasa bendahara umum
Aceh. Keduanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Mereka
terbukti bersama-sama melakukan pengemplangan dalam penarikan sebanyak 26 cek,”
ujarnya.
Ditanya mengenai lambannya kasus tersebut diusut, Husni
Thamrin mengatakan, kasus
tersebut sebelumnya sudah
ditangan penyidik, namun ada
sejumlah kendala teknis dan non
teknis.“Mungkinadatenagayang

SMAN 3 Juara 1 Kompetisi
Debat Unsyiah
BANDA ACEH (Waspada): SMAN 3 Kota Banda Aceh juara
1 English Debate Competition (EDC) digelar Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala (BEM
FKep Unsyiah).
Kompetisi bagi pelajar tingkat SMA/sederajat se-Banda
Aceh dan Aceh Besar berlangsung dua hari, 1-2 April 2017
di aula FKep Unsyiah. Ketua BEM FKep Unsyiah Rahmad Ridha
mengatakan, acara mengusung tema “Develop Your English
For The Better Future” diikuti 36 siswa/siswi atau 12 tim.
Tim SMAN 3 Banda Aceh A berhasil menjadi juara 1, kemudian
juara 2 Tim Beta SMA Methodist Banda Aceh dan juara 3 diraih
Tim SMAN 3 Banda Aceh B. “Juara favorit diraih Tim Alpha
SMA Methodist Banda Aceh,” sebutnya.
Parapemenangmendapatkanpenghargaanberupatotalhadiah
Rp2.550.000 ditambah piala dan sertifikat, yang diserahkan pada
Dies Natalis FKep Unsyiah, September mendatang.
Wakil Dekan III FKep Unsyiah Ns. Cut Husna MNS menyampaikan selamat kepada para juara EDC. “Kegiatan ini bertujuan
menjalin silaturahmi antarsekolah dan fakultas serta mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris pelajar tingkat SMA,”
katanya.(b07/B)

BANDA ACEH (Waspada): Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Banda Aceh menggelar sosialisasi pembauran
kebangsaan kepada ratusan remaja masjid yang tergabung dalam
BKPRMI Banda Aceh, di aula SKB Lampinueng, Banda Aceh.
Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan,
sosialisasi pembauran kebangsaan hal strategis mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. “Mengingat masyarakat Banda Aceh
yang heterogen dan sebagai ibukota provinsi, permasalahan pembauran sangat urgen disosialisasikan,” kata Illiza disampaikan Kepala
Badan Kesbangpol Banda Aceh Tarmizi Yahya, Kamis (30/3).
Kabid Bina Ideologi Kebangsaan dan Pembinaan Karakter
Bangsa Zulkifli selaku ketua panitia mengatakan, sosialisasi
bertema “Menciptakan pioner kader muda pembangunan
dalam kebhinekaan menuju kota madani yang gemilang,” diikuti
100 kader BKPRMI Kota Banda Aceh.
Narasumber terdiri Dandim 0101/BS Kol Inf Mahesa Fitriadi,
DosenUINAr-RaniryBandaAcehKamaruzzamanBustamam Ahmad
dan Kaban Kesbangpol Banda Aceh Tarmizi Yahya.(b02/B)

Dewan Dakwah Aceh Susun
Program Kerja
BANDA ACEH (Waspada): PengurusWilayah Dewan Dakwah
Aceh telah menyusun program kerja 2017. Kegiatan melibatkan
seluruh pengurus itu berlangsung di Komplek Markaz Dewan
Dakwah Aceh di Gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya,
Aceh Besar, Minggu (2/4).
Sekjen Dewan Dakwah Aceh Said Azhar, S.Ag, Senin (3/
4) mengatakan, penyusunan program kerja dilakukan menurut
bidang masing-masing, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan,
juga memudahkan pelaksanaannya.
“Sejumlah program yang menjadi prioritas adalah program kemandirian dakwah melalui pemberdayaan ekonomi
usaha produktif, pendidikan dan pelatihan dakwah, pembentukan
dan pengaktifan pengurus daerah, penerimaan mahasiswa
baru Akademi Dakwah Indonesia (ADI) dan program selama
bulan suci ramadhan 1438 H,” katanya.
Sementara, Ketua Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin
Yusuf Adan, MCL, MA mengharapkan program kerja yang
telah disusun dapat dilaksanakan tahun ini.(b02/B)

Lion Airways:
Banda Aceh (BTJ)
Banda Aceh (BTJ)
Banda Aceh (BTJ)
Banda Aceh (BTJ)
Jakarta (CGK)
Jakarta (CGK)
Medan (KNO)
Medan (KNO)
Wings/Lion:
Lhokseumawe (LSW)
Medan (KNO)
Note: Selasa – Kamis- Sabtu
Nagan Raya (MEQ)
Medan (KNO)
Note: setiap hari

Rabu
5 April 2017

Kepsek, Pengawas Dan Guru
Berprestasi Dapat Hadiah Umroh
TAPAKTUAN (Waspada): Kadis Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Aceh Alaisani berjanji
pihaknya memberikan hadiah ibadah umrah
ke tanah suci bagi kepala sekolah, pengawas
dan guru berprestasi, baik tingkat SD, SMP
dan SMA sederajat.
“Sedangkan bagi siswa tingkatan yang sama,
juga mendapat hadiah serupa tahun depan
(2018),” kata Alaisani saat membuka event Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat Kab. Aceh
Selatan di halaman Disdikbud Aceh Selatan
Jl. Cut Nyak Dhien, Tapaktuan, Selasa(4/4).
Kata dia, PAI meliputi empat kegiatan, yakni
lomba pidato, menghafal ayat-ayat pendek,
kaligrafi dan cerdas cermat tingkat SD dan

SMP. Menurut dia, Provinsi Aceh akan menjadi
tuan rumah penyelenggaraan kegiatan PAI tingkat
nasional yang berlangsung Juli.
“Kita berharap event nasional ke-8 itu
berlangsung sukses,” katanya menyebutkan pada
PAI ke-7 nasional sebelumnya, Aceh mendapat
juara nasional satu putra dan satu putri.
Ketua Panpel PAI M Yani yang juga Kabid
Pembina Sekolah Tingkat Pertama pada Disdikbud
Aceh Selatan mengatakan, peserta mengikuti
kegiatan PAI 228 orang, meliputi tingkat SD 108
orang dan SMP 120 orang. Para peserta merupakan hasil seleksi empat UPTD, baik SD
maupun SMP dan dilanjutkan ke tingkat
kabupaten.(b30/C)

Makam Pahlawan Nagan
Pindah Lokasi

Waspada/Dani Randi/B

SALAH satu tersangka korupsi kasbon Pemerintah Aceh saat mempersiapkan berkas ke Kejari
Banda Aceh, Selasa (4/4).
kurang atau perhitungan BPK
yangbelumvalidsaatitu,”ujarnya.

Keduanya kini dititipkan ke
LP Kajhu Aceh Besar sembari

menunggu putusan jaksa penuntut umum (JPU). (cdr/I)

Galian C Ancam Irigasi Beuracan
MEUREUDU (Waspada):
Warga tani di dua kecamatan,
yakni Meureudu dan Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya mengkhawatirkan bendungan Irigas
Teknis Krueng Beuracan, Kec.
Meureudu jebol.
Potensi jebolnya bendungan Irigasi Krueng Beuracan, karena lokasinya dekat
dengan aktivitas galian C.
“Kolam tampungan air
irigasi dekat bendungan, kini
terlihat banyak sendimen menumpuk. Tumpukan sendimen
itu membuat kolam tampungan
menjadi dangkal. Akibatnya
konstruksi batu bendungan
terus bergeser dan bisa membuat tanggul jebol,” kataTarmizi,
warga Beuracan, Senin (3/4).
Proyek Irigasi Blang kumot

dibangun 1990-an untuk mengairi 2.000 hektare areal sawah
di sebelah kiri Krueng Beuracan
(Meureudu) dan sebelah kanan
(Pangwa, Kec. Trienggadeng).
Dengan bendungan itu, sawah
petani yang berada di sebelah
kiri dan kanan sungai bisa menanam padi dua kali setahun.
Sebelumnya, areal sawah itu
hanya mengandalkan irigasi
manual (tradisional).
Kondisi bendungan itu, kata
dia, sudah semakin memburuk.
Sekira 100 meter dari bawah
bendungan terdapat kegiatan
pengambilan batu kerikil dan
pasir yang sudah lama dibiarkan
tanpa ada yang menindaknya,
dan sekira 100-200 meter di atas
bendungan juga ada aktivitas
pengambilan bahan galian C.

Akibat aktivitas ilegal itu,
tumpukan sendimen atau lumpur di kolam bendungan semakin tinggi dan sudah hampir
sama dengan tinggi bendungan.
“Akibatnya volumen air yang
ditampung dalam bendungan
jadi berkurang,” ungkapnya.
Kepala Dinas PU Pidie Jaya
melalui stafnya menyatakan,
akan mengambil langkah menyelamatkan aset daerah paling
berharga itu, sekaligus menyelamatkan masa depan para petani. “Kalau kondisi itu dibiarkan, tak lama lagi bendungan
irigasi itu jebol. Tanda-tandanya
bisa dilihat di bawah bendungan
yang sudah mulai muncul
lobang-lobang besar. Ini disebabkan penambangan galian
C,” katanya.(b09/C)

NAGAN RAYA (Waspada): Bupati Nagan
Raya HT Zulkarnaini bersama unsur Forkopimda melakukan rapat koordinasi pemindahan Taman Makam Pahlawan Nagan Raya,
Senin (3/4).
Pemindahan dari lokasi lama di Desa Latong,
Kec.Seunagankelokasibarudikawa-sanKomplek
Perkantoran Suka Makmue, tepatnya di lintasan
Desa Blang Sapek menuju Batu Raja.
Dalam rapat tersebut hadir Dandim 0116
Nagan Raya, Kapolres Nagan Raya, Kajari, Ketua
MPU, Ketua MAA, Kepala Dinas Sosial, Camat
Seunagan, Keuchik Latong dan tokoh masyarakat.

Pemindahan lokasi Taman Makam Pahlawan,
mengingat lokasi yang ada saat ini sangat sempit
karena berada di lokasi pemakaman umum.
“Ini menyulitkan bila dilaksanakan upacara
penghormatan pada pahlawan,” kata Bupati HT
Zulkarnaini.
Kepala Dinas Sosial Nagan Raya Mustafa
mengatakan, Taman Makam Pahlawan di lokasi
baru, akan dibangun lapangan upacara dengan
luas memadai. Proses pemindahan dilakukan
sesuai ketentuan dan tata cara agama Islam.
“Insya Allah kalau tidak ada halangan sebelum
Ramadhan pemindahan sudah selesai,”
katanya.(cb07/B)

250 Riders Meriahkan Kodim
X-Trim Trail Adventure II
BIREUEN (Waspada): 250 Riders dari
seluruh Indonesia akan hadir ke Bireuen
memeriahkan Kodim X-Trim Trail Adventure
II pada 6-7 Mei 2017.
Humas Kodim X-Trim Trail Qoriel JE, Senin
(3/4) mengatakan, olahraga menantang maut
tersebut dalam rangka mempererat silaturrahmi antara riders dan masyarakat, juga dalam
rangka memperkenalkan Bireuen ke daerah
luar.
“Hingga sekarang telah sekira 170 riders
dari berbagai wilayah telah mendaftar, dan
rutusan lainnya telah menghubungi kami untuk
mengikuti kegiatan ini, namun kita membatasi
pesertanya 250 orang,” jelasnya didampingi

didampingi Ketua X-Trim Bireuen Azhari, Ketua
Pelaksana Feridian Subarni, bendahara Alung
dan koordinator Trex Hendra JP.
Menurut Qoriel, pihaknya telah mempersiapkan berbagai keperluan untuk olahraga naik
gunung dengan sepedamotor dibawah binaan
Dandim 0111 Bireuen Letkol Arm Adekson itu.
“Insya Allah acaranya dibuka langsung
Dandim Bireuen didampingi unsur Muspida.
Hari pertama start dan finish di depan Makodim
Bireuen, malamnya langsung membagikan lucky
draw,” ujarnya. Sedangkan hari kedua, start di
depan Makodim dan finish di kawasan Buket
Teulaga Maneh. “Hadiah dua unit sepedamotor
dan lainnya,” ungkapnya.(cb02/B)

Bahagia Dalam Kekurangan

Kesbangpol Sosialisasi
Pembauran Kebangsaan

Berangkat
Tiba
Garuda Indonesia
Banda Aceh (BTJ)
17:50 Medan (KNO)
Banda Aceh (BTJ)
07:00 Jakarta (CGK)direct
Banda Aceh (BTJ)
15:40 Jakarta (CGK)direct
Banda Aceh (BTJ)
17:50 Medan (KNO)
Medan (KNO)
20:35 Jakarta (CGK)
Jakarta (CGK)
12:00 Banda Aceh (BTJ)direct
Jakarta (CGK)
17:45 Banda Aceh (BTJ)direct
Medan (KNO)
16:10 Banda Aceh (BTJ)
Lhokseumawe (LSW)
17:00 Medan (KNO)
Medan(KNO)
15:40 Lhokseumawe (LSW)
Note: Minggu – Senin - Rabu dan Jumat
Sabang (SBG)
10:40 Medan (KNO)
Medan (KNO)
08:50 Sabang (SBG)
Note: Rabu – Jumat dan Minggu

WASPADA

LANGSA (Waspada): Semua
manusia memiliki kekurangan,
jika disikapi secara baik dan
benar akan menjadi sumber
kebahagiaan, sebaliknya jika disikapi dengan cara yang salah
akan mendatangkan berbagai
malapetaka.
Benarkah kekuarangan
dapat mendatangkan kebahagiaan? Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Ulama

(MPU) Kota Langsa DR Tgk Zulkarnain MA memberi jawaban
logis yang bersumber dari hadits
Nabi Muhammad SAW, bahwa
benar kekurangan bisa mendatangkan kebahagiaan.
Caranya sesuai dengan
tuntunan Rasul, sibukkan dirimu dengan memikirkan kekurangan diri sendiri dan berusahalah memperbaikinya. Jika
waktu sudah tersita untuk itu

Sekda Nagan Pimpin Apel
Gabungan Perdana
NAGAN RAYA (Waspada): Sekretaris Daerah Nagan Raya
yang baru, Hj Cut Intan Mala memimpin apel gabungan perdana
di halaman kantor bupati Nagan Raya, Senin (3/4).
Apel dilakukan setiap Senin, diikuti seluruh pejabat eselon
II/III/IV dan seluruh ASN maupun honorer Nagan Raya.
Sekda memperkenalkan diri dan meminta seluruh ASN/
honorer meningkatkan disiplin kerja, mulai tingkat atasan yakni
pejabat eselon sampai tingkat pelaksana.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan
pada saat jam kerja, kita sebagai aparatur pemerintah belum
berada di kantor,” sebutnya.(cb07/B)

pasti tidak sempat memikirkan
hal-hal lain yang dapat mendatangkan kesedihan, dan kebagahagiaan pasti akan
diperoleh setiap satu kekurangan berhasil diatasi.
“Begitulah salah satu cara
mencari kebahagian,” ujarnya
saat mengisi kajian rutin tentang
agama Islam di Mushalla
Awaliyah, Gampong Seunibong, Kec. Kota Langsa usai
shalat subuh berjamaah, Selasa
(4/4).
Menurutnya, kebahagiaan
sangat mudah diraih jika dicari
dengan cara dan pada tempat
yang benar.Tapi makin menjauh
jika dicari dengan cara dan pada
tempat yang salah.
Bermaksiat adalah cara dan
tempat yang salah, seperti mengkonsumsi narkoba atau berhura-hura semalam suntuk tidak pernah mendatang kebahagiaan, kecuali hanya sesaat,
kemudian akan ter-perosok lagi
dalam jurang kesusahan yang
lebih dalam.(b20/B)

STIKes CND Langsa Pelatihan Basic Trauma
LANGSA (Waspada): Ketua
STIKes Cut Nyak Dhien Langsa
Ns Edy Mulyadi, M.Kep.
RN.WOC(ET)N, Selasa (4/4)
mengatakan, pelatihan Basic
Trauma Cardiac Live Support
(BTCLS) menjadi program unggulan di STIKes Cut Nyak Dhien
Langsa selain perawatan luka.
Menurutnya, pendidikan
dan pelatihan rawat darurat sangat penting dimiliki tenaga kesehatan, perawat/bidan, mahasiswa agar dapat menambah
kemampuan atau kompetensi

untuk tindakan saat terjadi trauma, kegawatdaruratan dan atau
kegawatdaruratan cardio vaskuler.
Hal itu sesuai Permendikbud No. 81/2014 tentang Surat
Keterangan Pendamping Ijazah
(SKPI) bagi para lulusan diharuskan memiliki keahlian dan
pengetahuan yang dapat diaplikasikan setelah menyelesaikan
pendidikannya.
Menyahuti hal itu, STIKes
Cut Nyak Dhien Langsa telah
melakukan pelatihan-pelatihan

dan seminar mengisi kapasitas
lulusan, seperti pelatihan Basic
Trauma Cardiac Live Support,
Selasa 4-8 April 2017 di Kampus
STIKes Cut Nyak Dhien Langsa.
“Pelatihan ini bekerjasama
dengan Yayasan Ambulan Gawat Darurat 118 Jakarta. Instruktur terdiri dari perawat mahir
gawat darurat dan dokter bedah,
dokter penyakit dalam,” katanya.
Peserta pelatihan terdiri mahasiswa profesi ners, perawat dari
rumah sakit dan Puskesmas
berjumlah 36 orang.(cmw/A)
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Warga Lhokseumawe Awam
Dengan Ilmu Kesehatan
LHOKSEUMAWE (Waspada): Minimnya
pengetahuan tentang kesehatan membuat
masyarakat kesulitan melakukan pencegahan
dan mendeteksi penyakit sejak dini.
Hal itu diketahui dalam kegiatan edukasi
kesehatan dilaksanakan PT Bahtera Mandiri
di Kota Lhokseumawe, Senin (3/4) di Pajak
Inpres, diikuti 250 warga.
CEO PT Bahtera Mandiri, Yuli Sudrajad
melalui Humas Ivan Antono mengatakan,
kegiatan itu murni memberikan pendidikan
kesehatan kepada masyarakat. Tujuannya agar
masyarakat lebih tahu dan lebih paham tentang

tindakan pencegahan penyakit.
“Sebelumnya kegiatan kita laksanakan di Kota
Banda Aceh selama empat bulan, sekarang pindah
ke Kota Lhokseumawe. Kerja kami diawasi dinas
kesehatan tempat kami laksanakan kegiatan,” sebut
Ivan mengatakan pendidikan itu gratis.
Di Lhokseumawe, mereka fokus pada jenis
penyakit diabetes militus dan stroke, karena
informasi dari dinas kesehatan, penyakit paling banyak diderita adalah diabetes militus.
“Namun kita juga menyampaikan cara pencegahan penyakit kolesterol, asam urat dan lainnya,”
katanya.(b18/B)

Thailand Siap Investasi
Di Bidang Perikanan
ACEH UTARA (Waspada): Karena mengalami kekurangan stok ikan di negaranya, investor Thailand dari JPR Connex Co.Ltd mengajak Pemerintah Aceh Utara bekerjasama di
bidang perikanan. Mereka siap berinvestasi
dalam jumlah besar untuk membangun
perusahaan perikanan yang komplit.
“Ditargetkan, sebelum Ramadhan 1438
H kerjasama ini harus berjalan,” kata juru bicara
JPR Connex Co.Ltd Achmad saat bertemu
Wakil Bupati Aceh Utara Muhammad Jamil,
Sekda Aceh Utara Abdul Aziz dan Kepala Dinas
Investasi dan Penanaman Modal Marzuki.
“Thailand saat ini kekurangan ikan,

sementara kebutuhan cukup tinggi sehingga
mereka mencari ikan di negara-negara tetangga,
seperti Indonesia yaitu Aceh Utara,” kata Achmad,
Senin (3/4) di ruang kerjaWakil Bupati Aceh Utara.
Jika Pemkab Aceh Utara setuju melakukan
kerjasama, maka diharapkan sebelum Ramdahan
sudah berjalan.
Wakil Bupati Aceh Utara Muhammad Jamil
menyambut hangat kedatangan para investor
dari Thailand. Begitupun, dia mengaku harus
mempelajari efek positif dan negatif dari hubungan
kerjasama itu. “Kami pelajari dulu, kalau memang
menguntungkan pihak kita, maka kerjasama
ini akan dilakukan,” sebutnya.(b18/B)

55 Prajurit Kodim 0104/Aceh Timur
Naik Pangkat

12.10
10:10

06:00
16:35
06:00
16:35
11:50
17:25
14:50
20:35

Waspada/Ist

PARA pengurus X-Trim dan Riders Bireuen, siap menyukseskan Kodim X-Trim Trail Adventure
II dalam waktu dekat ini.

Waspada/Mumawar/B

INSTRUKTUR dari AGD 118 Jakarta mendemonstrasikan penanganan pasien gawat darurat,
Selasa (4/4) di Kampus STIKes Cut Nyak Dhien Langsa.

LANGSA (Waspada): 55 Prajurit 0104/Aceh
Timur naik pangkat satu tingkat lebih tinggi
melalui upacara kenaikan pangkat dipimpin
Dandim 0104/Atim Letkol Inf. Amril Haris
Isya Siregar di Lapangan Makodim Langsa,
Senin (3/4).
Hadir Kasdim Mayor Inf. Luthfi Hadi,
Pabung Atim Mayor Inf. Sulistiyono, Pabung
Atam Mayor Inf. A Yani, Ketua Persit Kartika
Chandra Kirana Cabang XXI Dim 0104/Atim
Ny Mira Haris Isya Siregar danWakil Ny Rahma
Luthfi Hadi, seluruh perwira staf, Danramil
jajaran beserta segenap anggota Kodim dan

Persit KCK cabang XXI PD IM.
Dandim mengatakan, kenaikan pangkat
periode 1 April 2017 sebuah kehormatan atas
prestasi yang ditoreh. “Ini merupakan bagian
dari pembinaan personel dalam rangka pembinaan satuan dan untuk melengkapi kebutuhan
organisasi di tubuh TNI,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Dandim melepas dua
prajurit terbaiknya, Pelda Rusydi dan SerkaTarmizi
atas kepindahannya ke Babinminvetcaddam
IM. “Penempatan tugas yang baru suatu amanah,
oleh karena itu lakukan tugas dengan tulus, ikhlas
dan tetap semangat,” pesan Dandim.(m43/B)

Aceh
Pengantin Ditangkap
Saat Di Pelaminan

B7

WASPADA
Rabu
5 April 2017

IDI CUT (Waspada):
Mempelai pria yang
diduga salah satu
tersangka narkoba dan
pelaku pemukulan
anggota Polsek Mayak
Payed, ditangkap di
Dusun Peutua Matsihat,
Desa Matang Pineung,
Kec. Darul Aman, Kab.
Aceh Timur, Senin (3/4)
sekira pukul 13:40.
Tersangka berinisial IL, 27,
warga Kp. Masjid, Kec. Mayak
Payed, Kab. Aceh Tamiang. Dia
ditangkap di rumah Razali

(mertua IL) di Desa Matang Pineung, Idi Cut. Tidak ada perlawanan saat ditangkap, sehingga
dengan mudah polisi membawa IL untuk penyelidikan dan
pengembangan kasus.
Kabarnya, beberapa saat
setelah rombongan linto baro
(pengantin pria) dari Kab. Aceh
Tamiang masuk ke dalam rumah, sejumlah petugas kepolisian tiba di lokasi. Setelah beberapa saat ditunggu, IL sempat
hendak kabur melalui pintu belakang, lalu polisi melakukan
penangkapan.
Keuchik Gampong Matang
Pineung Muzakir membenarkan adanya penangkapan pengantin baru yang sedang me-

langsungkan resepsi perkawinan di desanya. “Ketika itu
pengantin laki-laki duduk di atas
pelaminan. Setelah menyerahkan surat penangkapan ke kita,
lalu polisi menunggu hingga
selesai acara resepsi perkawinan.
Tapi tiba-tiba sang pengantin
hendak kabur, kemudian polisi
menangkapnya,” kata Muzakir.
Kapolres Aceh Timur AKBP
Rudi P melalui Kapolsek Darul
Aman AKP Masri Aswara mengatakan, penangkapan tersangka IL berdasarkan pengembangan kasus narkoba dan penganiayaan serta pemukulan
terhadap anggota polisi Polsek
Mayak Payed. “Tersangka IL

sudah dibawa ke Polsek Mayak
Payed untuk diproses,” katanya.
Sementara Kapolres Langsa
AKBP H Iskandar Z melalui
Kapolsek Mayak Payed AKP Anwar membenarkan adanya penangkapan tersangka IL di Aceh
Timur. “IL kita tangkap berdasarkan penyelidikan dalam
kasus narkoba dan pemukulan
dan penganiayaan anggota polisi
ketika petugas melakukan penggerebekan lokasi pesta sabusabu,” sebutnya.
Dijelaskan, IL bersama tiga
rekannya ketika itu sedang pesta
narkoba di dalam sebuah dapur
arang di Kp. Masjid, Kec. Mayak
Payed, Aceh Tamiang, Kamis

(23/3) sekira pukul 22:00. “Saat
petugas kita menggerebeknya,
seluruh tersangka kabur, namun IL berhasil dipegang kakinya hingga terjatuh,” katanya.
Kemudian, IL mengambil
kayu bangka (manggrove) dan
memukul polisi di bagian kepala, leher dan tangan, sehingga
Bripka Gusti Randa mengalami
luka serius dan harus mendapat
perawatan medis. “ Akhirnya
IL dan tiga rekannya berhasil
kabur, sementara di lokasi polisi
berhasil menyita barang bukti
satu peket sabu-sabu, dua korek
api, empat alat isap sabu, kaca
pirek dan pisau lipat,” kata AKP
Anwar. (b24/I)

Tukang Pangkas Bawa
100 Gram Sabu
ACEH UTARA (Waspada): Kapolres Aceh Utara AKBP Untung
Sangaji menangkap Sa, 20, tukang pangkas yang membawa
100 gram sabu-sabu. Warga Gampong Matang Kunyet, Bagok,
Aceh Timur itu ditangkap dalam razia rutin di depan Mapolres
Aceh Utara, Sabtu (1/4) dini hari.
Tersangka Sa melintas di depan Mapolres Aceh Utara dengan
menumpang mobil angkutan umum L-300 dari Aceh Timur
menuju Banda Aceh. “Tapi sampai di Mapolres, mobil itu dirazia
dan petugas berhasil menangkap Sa yang membawa satu ons
sabu-sabu,” kata Kapolres.
Setelah diperiksa, polisi mengetahui Sa berprofesi sebagai
tukang pangkas di Kota Banda Aceh. Sesuai pengakuannya,
sabu-sabu diperoleh dari salah satu warung rempah-rempah
di Kab. Aceh Timur.
Namun tersangka sempat berkelit, barang yang dibawanya
bukan sabu-sabu, tapi tawas yang akan digunakan untuk keperluan usaha pangkas. (b18/C)

Rumah Rusak Akibat Gempa
Diverifikasi Kembali
PIDIE JAYA (Waspada): Pemkab Pidie Jaya akan melakukan
verifikasi kembali rumah rusak akibat gempa tahun lalu, karena
masih ada yang belum terdata.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Pidie Jaya M Nasir kepada Waspada, Senin (3/4) mengatakan,
setelah dua kali pengeluaran surat keputusan (SK) rumah rusak
akibat gempa, masih ada masyarakat yang melaporkan luput
dari pendataan.
“Kita akan bentuk tim kembali untuk verifikasi rumah yang
rusak akibat gempa, baik itu rusak berat, rusak ringan dan
rusak sedang,” ujarnya.
Tim yang dibentuk oleh Pemkab akan turun ke desa memverifikasi rumah rusak mulai Selasa (25/4). Dalam verifikasi,
tambah Nasir, akan memperbaiki data sebelumnya, karena
ada yang tertukar ketika dikeluarkan surat keputusan.
“Ada yang rumahnya rusak berat, namun di SK tercantum
rusak ringan, begitu juga sebaliknya. Dalam verifikasi itu semua
akan diperbaiki,” sebut M Nasir.(cfg/B)

Junaidi Yahya Kembali Pimpin
PMI Lhokseumawe
LHOKSEUMAWE (Waspada): Berdasarkan musyawarah
anggota, Junaidi Yahya kembali ditunjuk menjadi ketua Palang
Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Lhokseumawe, dan telah
mendapatkan surat keputusan dari PMI Aceh.
Junaidi Yahya sebelumnya memimpin PMI Cabang
Lhokseumawe sejak 2013. Dikarenakan kesibukan dan berada
di luar daerah, maka digantikan Plt Ketua Muhammad Ah.
Kepada wartawan, Senin (3/4), Junaidi Yahya mengatakan,
relawan memiliki peran strategis, apabila tidak ada relawan
maka PMI Cabang Kota Lhokseumawe tidak memiliki arti.
“Keberadaan relawan sangat penting dan menjadi urat nadi
PMI,” ujarnya berharap pengurus dapat bekerjasama mengembangkan PMI Cabang Kota Lhokseumawe, sehingga dapat
memberikan bantuan yang baik kepada masyarakat.(cak/B)

Dandim, Kadistan Aceh Besar
Panen Padi Di Lamteuba
KOTA JANTHO (Waspada): Komandan Distrik Militer 0101/
BS Letkol Inf Mahesa Fitriadi dan Kepala Dinas Pertanian Aceh
Besar panen padi gogo milik Kelompok Tani (Koptan) Gampong
Lambada, Kemukiman Lamteuba, Kec. Seulimuem, Aceh Besar.
Panen padi gogo di lahan 53 Ha itu merupakan bekas ladang
ganja yang berubah fungsi menjadi sawah. Sebagian dari 98,5 Ha
lahan cetak baru ditandai dengan pemotongan padi oleh Dandim
0101/BS, Kadistan Aceh Besar bersama para petani, Minggu (2/4).
Kolonel Inf Mahesa Fitriadi mengatakan, panen bersama
untuk memberikan semangat petani di Lambada, dimana lahan
yang ditanami padi merupakan pengalihan fungsi ladang ganja
ke lahan produktif persawahan.
Kata dia, Dandim dan Pemkab Aceh Besar merespon positif
kegiatan yang mendukung program nasional sebagai upaya
meningkatkan ketahanan pangan. “Pemerintah Aceh Besar
turut membantu memberikan bibit dan mesin air serta lainnya
kepada para petani,” ujarnya.(b06/B)

14 Personel Kodim 0110
Abdya Naik Pangkat
BLANGPIDIE (Waspada): 14 Personel TNI jajaran Kodim
0110 Aceh Barat Daya (Abdya) naik pangkat satu tingkat dalam
acara Korp Raport Kenaikan Pangkat Perwira, Bintara dan
Tantama periode 1 April 2017, sekaligus serah terima jabatan
Danramil di aula Makodim, Senin (3/4).
Dari 14 personel yang naik pangkat, dua di antaranya perwira,
masing-masing Fajar Setiawan, Danramil Kuala Batee sebelumnya berpangkat letnan satu (Lettu) naik menjadi kapten. Kemudian, M Arifin, Pasie Ops Kodim 0110 Abdya juga naik satu
tingkat dari Lettu menjadi kapten.
Selanjutnya, dari bintara satu personil berpangkat sersan
kepala (Serka) menjadi sersan mayor (Serma). Dua bintara
lainnya naik pangkat dari sersan satu (Sertu) ke Serka. Sedangkan
untuk tantama, satu personel naik pangkat dari kopral satu
(Koptu) ke kopral kepala (Kopka). Terakhir, delapan personel
dari prajurit kepala (Praka) menjadi Kopka.
Dandim Letkol Inf Puji Hartono juga melakukan Sertijab
empat perwira yang menjabat Danramil jajaran Kodim 0110
Abdya, masing-masing Kapten Inf Raden S Nury sebagai Danramil 01/Blangpidie sebelumnya menjabat Danramil 04/Susoh.
Untuk Danramil 04/Susoh dijabat Kapten Inf Sabiruddin sebelumnya menjabat Danramil 06/Manggeng.
Danramil 06/Manggeng dijabat Kapten Inf M Latif yang
digeser dari Danramil 05/Tangan-Tangan. Sedangkan Danramil
05/Tangang-Tangan dijabat Kapten Inf Iriaman yang
sebelumnya menjabat Pasi Ops Kodim 0110/Abdya.(cza/B)

Pengusaha Aceh Tidak Minati
Pelabuhan Krueng Geukuh
LHOKSEUMAWE (Waspada): Kalangan
pengusaha di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya tidak meminati Pelabuhan Krueng Geukuh,
Aceh Utara untuk memasarkan sejumlah hasil
bumi ke daerah lain.
Salah seorang pengusaha lokal, Irdan Tomi,
Selasa (4/4) mengatakan enggan memanfaatkan pelabuhan itu karena berbagai fasilitasnya
masih sangat minim dan tidak bisa dimanfatkan
sama sekali.
“Biasanya saya memasarkan hasil bumi,
seperti pinang, kayu manis dan lainnya menggunakan pelabuhan Belawan, Sumatera Utara,”
ujar Irdan Tomi.
Irdan menambahkan, fasilitas yang belum

ada di Pelabuhan Krueng Geukuh, yaitu belum
mempunyai kapal kargo serta tidak ada kontainer
menyimpan barang, belum ada gudang shipping, serta transpotasi khusus untuk melansir
barang.
Selain itu, apabila melakukan pengiriman
barang melalui pelabuhan Belawan banyak
memiliki kemudahan, seperti agency yang
menawarkan kemudahan pengiriman barang
dalam dan luar negeri.
“Semoga saja nantinya di pelabuhan Krueng
Geukuh bisa memiliki berbagai fasilitas memadai,
sehingga para pengusaha lokal di Aceh bisa lebih
mudah, serta semuanya bisa lebih mudah,”
sebutnya.(cak/A)

18 Peserta UN Absen,
4 Meninggal 1 Menikah
IDI (Waspada): Berdasarkan rekapitulasi
hingga hari kedua Ujian Nasional (UN) SMK
di Kab. Aceh Timur, Selasa (4/4), 18 dari 735
peserta absen. Sementara titik penyelenggara
UNBK dan UNKP di wilayah itu mencapai 12
titik.
Rincian peserta UNBK yang absen, 4 peserta di SMKN 1 Idi dan 1 peserta di SMKN
Simpang Ulim. Sedangkan peserta UNKP yang
tidak hadir antara lain, 3 peserta di SMKN 1
Peureulak Timur, 3 peserta di SMKN 1 Peureulak, 2 peserta di SMK Plus Amal, 2 peserta di
SMKN 1 Julok dan SMKN 1 Pante Bidari, SMKN
1 Simpang Jernih, SMKN 1 Lokop masingmasing satu peserta.
“Menurut keterangan pihak sekolah, empat
peserta yang absen dalam UNBK dan UNKP
akibat telah meninggal dunia, yakni 1 peserta

di SMKN 1 Simpang Ulim, 1 peserta di SMKN
1 Lokop dan 2 peserta di SMKN 1 Idi,” ujar Ketua
UN SMK 2017 Aceh Timur Drs. Husaini, S.Pd,
M.Pd kepada Waspada, Selasa (4/4).
Dijelaskannya, pelaksanaan UNBK di Aceh
Timur tergolong lancar, kecuali hari pertama
tersendat akibat pemadaman listrik secara tibatiba. “Hari pertama bidang studi bahasa Indonesia dan hari kedua Matematika, dan besok hari
ketiga bahasa Inggris. Sedangkan hari ke empat
bidang studi kejuruan masing-masing sekolah,”
kata dia.
Kepala SMKN 1 Pante Bidari, Agus Ridwan,
S.Pd, mengatakan, peserta UNKP disana berjumlah 30 orang, tetapi satu di antaranya absen karena
menikah. “Kabar kita terima peserta perempuan
itu tidak mengikuti UNKP karena menikah,” kata
Agus.(b24/C)

Pemko Banda Aceh Serahkan Laporan
Keuangan 2016 Kepada BPK
Waspada/Zainal Abidin/B

SISWA SMKN 1 Muara Batu, Aceh Utara berkumpul di Laboratorium Komputer saat berlangsung
UN, Senin (3/4). Mereka terpaksa berhenti beberapa kali karena listrik padam.

Listrik Padam Ganggu UNBK
ACEH UTARA (Waspada):
Hari pertama Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK) diikuti 1.155 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Aceh
Utara terganggu akibat pemadaman listrik, Senin (3/4) pagi.
“Ada 17 SMK menggelar
UNBK di Aceh Utara dengan
peserta ujian 1.155 orang. UNBK
sempat terhenti sementara karena pemadaman listrik. Kalau
di sekolah saya, pemadaman
hanya setengah jam, tapi ada
juga sekolah lain sampai siang
listrik belum menyala,” kata Kepala SMKN I Lhoksukon Azizah.
Azizah mengatakan, di SMK
Tanah Luas pemadaman listrik
cukup lama sehingga para siswa
tidak bisa mengikuti UN tepat
waktu. “Pihak sekolah terpaksa
menggunakan genset yang telah

disediakan,” sebutnya.
Sementara siswa SMKN 1
Muara Batu, Aceh Utara terpaksa berhenti beberapa kali
karena listrik padam. “Siswa yang
masuk pukul 11:00 hanya sempat membuka komputer sekira
lima menit,” kata pengawas
ujian SMKN 1 Muara Batu. Setelah itu siswa terpaksa istirahat
di luar ruangan menunggu listrik hidup kembali.
Pihak sekolah berusaha meminjam genset mengaktifkan
72 unit komputer yang digunakan peserta ujian. Namun kemampuan pembangkit cadangan itu terlalu kecil, sehingga
tidak mampu mengaktifkan seluruh perangkat elektronik di
laboratorium SMKN-1 Muara
Batu. “Lima belas menit kemudian lampu hidup kembali,”

ujarnya.
Kepala SMKN 1 Muara Batu
Suryadi, M.Pd mengaku sudah
berusaha maksimal menjaga
UNBK tidak terganggu. “Kita sudah menambah bandwidth
agar koneksi lancar,” kataya.
Kondisi serupa juga terjadi
di SMKN 1 Dewantara. Akibat
pemadaman berkali-kali, peserta
UNBK terpaksa menunggu lama.
Menurut Kepsek Nurlaila, menjelang sore hari beberapa peserta
ujian masih mengisi soal ujian.
“Jelas mengaggu konsentrasi karena listrik padam,” kata Nurlaila.
Sementara Humas PLN Cabang Aceh Utara Alibasyah menjelaskan, kondisi itu terjadi akibat
black out jaringan dari Sumut.
“Bukan pemadaman, namun
terjadi black out dari sistem
jaringan,” sebutnya.(b18/b15/C)

BANDA ACEH (Waspada):Wali Kota Banda
Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyerahkan
Laporan Keuangan 2016 kepada Kepala BPK
RI perwakilan Aceh Isman Rudy.
Bersamaan dengan Banda Aceh, tiga
kabupaten/kota lainnya, yakni Pemko Langsa,
Pemkab Aceh Tengah dan Pemkab Bener
Meriah juga menyerahkan laporan keuangannya. Prosesi penyerahan digelar di aula gedung
BPK RI Aceh, Jumat (31/3).
Mewakili para kepala daerah, Illiza menyebutkan penyerahan laporan keuangan merupakan amanah UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan negara. “Setelahnya baru akan kami
sampaikan kepada DPRD,” katanya.
Adapun laporan keuangan yang diserahkan,
terdiri neraca per 31 Desember 2016, laporan

operasional, perubahan ekuitas, realisasi anggaran, perubahan SAL dan laporan arus kas serta
catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang
berakhir s/d 31 Desember 2016. “Turut pula
kami lengkapi sejumlah lampiran di antaranya
surat pernyataan tanggungjawab kepala daerah,
hasil review inspektorat, laporan keuangan
BUMD, laporan kinerja pemerintah, laporan
realisasi APBG dan laporan barang daerah 2016,”
sebut Illiza.
Isman Rudy menyampaikan, berdasarkan
undang-undang, penyerahan LKPD, paling telat
tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Tahun ini kami beri kelonggaran waktu kepada
pemerintah daerah sampai Jumat 31 Maret,”
katanya memiliki waktu dua bulan memeriksa
LKPD.(b02/B)

Pelaku Penembakan Serahkan M-16
IDI (Waspada): Setelah menyerahkan diri bersama sepucuk senjata api, salah satu pelaku
penembakan warga Peunarun,
Kab. Aceh Timur kembali menyerahkan sepucuk senjata api
jenis M16-A1 ke petugas kepolisian di pedalaman Peureulak,
Aceh Timur, Selasa (4/4) dinihari.
“Tersangka ABD alias Landak, menunjukkan ke penyidik
dan tim gabungan senjata api
M16-AI yang disimpan tak jauh
dari rumahnya di pedalaman
Aceh Timur,” kata Kapolda
Aceh Irjen Pol. Rio S. Djambak
melalui Kabid Humas Polda
Aceh Kombes Pol. Guenawan
kepada Waspada, Selasa (4/4).
Setelah petugas tiba di lokasi,
ABD alias Landak menunjukkan
senjata api yang dikuburkan di
dalam tanah. “Saat ini senjata
M16-A1 yang diserahkan ABD
alias Landak sudah diamankan.

Begitu juga dengan senjata api
M16 yang diserahkan sebelumnya ke Makodam Iskandar
Muda, juga sudah diamankan,”
ujar Kombes Pol Guenawan.
Diberitakan sebelumnya,
ABD alias Landak, salah satu
pelaku penembakan warga Peunarun Baru, Kec. Peunarun,
Aceh Timur, menyerahkan diri
ke Detasemen Intelijen Kodam
(Denintel Dam), Kamis (30/3).
Dia juga menyerahkan senjata
api jenis M16-A1.
Penyerahan dirinya diterima
Komandan Datasemen Intelijen
Letnan Kolonel Arh. Donny
Iniawan, lalu diserahkan Dandenintel Dam ke Polda Aceh,
diterima Wadir Reskrimum
AKBP Wawan Setiawan.
Korban penembakan
pulang
Sementara, Misno, salah
satu korban penembakan asal

Desa Penaron Baru, Kec.
Peunaron, Aceh Timur telah
kembali ke kediamannya, Senin
(3/4) sore. Proses pemulangan
Misno dari Banda Aceh menuju
Penaron dikawal ketat pihak
kepolisian. Dia pulang setelah
diizinkan pihak RSUD Zainoel
Abidin Banda Aceh.
Sementara Juman, korban
penembakan lainnya belum
diizinkan pulang karena masih
mendapat perawatan medis.
Juman ketika ditembak terkena
dibagian leher, sementara Misno
(adik ipar Juman) terkena di bagian perut. Juman merupakan
sasaran tembak komplotan
OTK di rumahnya, Minggu (5/
4) sekira pukul 02:30. Sedangkan
Misno, terkena tembakan saat
mengintip dari balik dinding
rumahnya. Hingga saat ini, kasus
penembakan itu masih dalam
lidikan Polri. (b24/C)

Waspada/Zainal Abidin/B

PETUGAS PMI Lhokseumawe memeriksa darah seorang pendonor muda dari kalangan mahasiswa
dan pelajar di Pemko Lhokseumawe di Lapangan Jenderal Sudirman, Minggu (2/4).

394 Kantong Darah Terkumpul
Dari Pendonor Muda
LHOKSEUMAWE (Waspada): 394 Kantong
darah berhasil terkumpul dari pendonor
muda. PGRI Lhokseumawe berhasil mengajak
mahasiswa dan pelajar menyumbang darah
kepada yang membutuhkan melalui PMI.
Nurdin M Yassin, M.Ag dari PGRI Lhokseumawe kepada Waspada, Selasa (4/4) menjelaskan, pendonor muda antusias ikuti donor
darah di Lapangan Jenderal Sudirman, Minggu
(2/4) pagi.
Donor darah dibuka Sekretaris Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI) Lhokseumawe Nuraini, M.Pd. Sebelumnya kegiatan
serupa juga berlangsung di SMAN 5 Lhokseumawe, SMKN 1 dan SMKN 2, kampus IAIN
Malikussaleh dan Politeknik Negeri Lhokseu-

mawe. ”Target kida untuk kalangan muda,” jelas
Nurdin Yassin.
Menurutnya, donor darah di Lapangan Sudirman juga diikuti personel TNI dan warga setempat. Darah terkumpul mencapai 143 kantong.
Sementara kegiatan di sekolah dan kampus
mengumpulkan 251 kantong darah.
“Donor darah ini merupakan bagian dari
gerakan 50 ribu kantong darah serentak di seluruh
Indonesia dari Bintang Toedjoe,” jelasnya.
Sementara, Neriswan M dari Bintang Toejoe
mengajak anak muda berani menyumbang darah.
“Sesuai temanya, kita ingin mengajak anak muda
berani atau tidak takut menyumbang darahnya
dalam gerakan 50 ribu kantong darah,” sebut
Neriswan.(b15/B)

Habis Terang Terbitlah Makian
Ulama: Jika Sengaja, PLN Berdosa
PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Aceh sedang ketiban
malang. Dengan dalih pemeliharaan jaringan untuk menghadapi
Ramadhan 2017, aliran listrik di Serambi Mekkah diberlakukan
pemadaman bergilir. Listrik dimatikan tiap tiga jam, mulai 2 April
2017 dan diprediksi baru normal 22 Mei 2017.
Humas PLN Aceh T Bahrul Halid mengklaim, pemeliharaan
jaringan tersebut agar listrik menyala terus selama puasa 2017
dan masyarakat bisa khusuk beribadah. Namun entah karena
janji serupa dulu diingkari atau giliran padam-mati tidak sesuai
janji, kebijakan PLN ini justru menuai bully dari para netizen
di media sosial.
Tiap kali lampu dipadamkan, lebih-lebih malam, PLN langsung
dihujani hujatan, bahkan protes keras berbau makian. Pokoknya,
begitu lampu mati atau habis terang, langsung terbit caci maki.
Begitu juga kalau listrik tak menyala sesuai jadwal, mati pas masuk
waktu shalat atau byar pret alias hidup mati berulangkali dalam
tempo singkat.
“Di provinsi tetangga, untuk menerangi kandang babi pun
cukup arus. Suka-suka hati mereka mau pasang berapa bohlam.
Kita di Aceh, rata-rata cuma punya dua bohlam di dalam rumah
atau di balai pengajian, malah dibilang tak cukup arus,” tulis
Adly Jay Lanie, di laman akun facebook nya, Selasa (4/4).
Dalam statusnya yang lain, Adly juga menyebut tingkah PLN
memadamkan listrik semaunya, lebih parah dari apa yang disangka
dilakukan oleh Ahok kepada umat Islam. Menurutnya, PLN bukan
saja dapat digolongkan menista agama, tapi sudah masuk kategori
memaksakan keyakinan agama tertentu kepada pemeluk agama lain.

Ketika dihubungi Waspada
via telefon, tokoh muda asal
Geureudong Pase, Aceh Utara
itu mengaku geram dengan ulah
PLN karena menyalahi aturan
yang mereka buat sendiri.
Lewat pernyataan resmi humasnya, PLN menyatakan listrik
dipadamkan bergilir paling lama
tiga jam. Kenyataannya, belum
dua jam menyala, malah mati
lagi. “Khusus di Geuredong Pase,
dalam sepekan ini listrik ratarata hanya menyala enam jam sehari. Biasanya, asal sudah mau
azan magrib, listrik pasti mati. Jadi ini sudah terkesan disengaja
dan sistematis,” sebut pria bernama asli Adli Jailani itu.
Ironisnya, sambung Adli, masyarakat Geuredong Pase tinggal
relatif dekat dengan PLTMG Arun. Bisa dibilang, Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin Gas itu seperti milik masyarakat Geuredong
Pase sendiri lantaran Geuredong Pase bagian dari Aceh Utara.
Kalaupun tidak menerima faedah lain dari proyek Migas raksasa
Arun selama ini, setidaknya masyarakat bisa menikmati pelayanan
listrik yang baik, walau tidak gratis. Tapi faktanya, keberadaan
PLTMG Arun juga tidak memberikan hak istimewa apa-apa untuk
rakyat Aceh.
“Kita belum bicara soal kenaikan tarif dasar listrik dan
congkaknya PLN ketika mendapati pelanggan menunggak rekening.

Tarif listrik makin mencekik leher, lambat bayar sedikit langsung
kena denda. Jika menunggak banyak, sambungan ke rumah pasti
dipotong. Bahkan ketika melakukan pemutusan jaringan listrik
gara-gara rekening menunggak, ada juga yang membawa beking
aparat bersenjata lengkap menakut-nakuti pelanggan,” kata Adli.
PLN berdosa
Teungku Haji Syech Muhajir, S.Ag, LLM (foto) seorang ulama
Aceh menyesalkan adanya pemadaman listrik bergilir di Tanah
Rencong. Menurut Pimpinan Dayah Darul Huda Langsa yang
juga Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Langsa itu,
jika pemadaman itu disengaja dan tanpa sebab yang betul-betul
mendesak, maka hukumnya tergolong zalim dan keluarga besar
PLN bisa berdosa.
“Dalam ilmu fiqh disebutkan, Adhdharu yuzal, artinya
kemudharatan harus dihilangkan dan Tasharruful imam ‘alarra’yah
manuthun bilmashlahah, yakni kebijakan pemimpin atas rakyat
tertambat pada kemaslahatan. Jadi, harus ada tim ahli yang
independen memastikan dan menyampaikan kepada rakyat,
tentang benar tidaknya alasan pemadaman. Jangan-jangan hanya
klise belaka,” kata Syech Muhajir.
Alumni jurusan hukum di The University of Melbourne,
Australia itu juga menegaskan, jika pemadaman bergilir dilakukan
tanpa sebab yang betul-betul darurat, lebih-lebih saat masuk
waktu ibadat atau jam pengajian, jelas itu berdosa. Namun jika
benar tindakan pemadaman bergilir tersebut satu-satunya solusi
dilakukan, hukumnya mubah atau dibolehkan.
Musyawir/F
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Abrasi Krueng Tiro Semakin Parah
Warga Minta Galian C Ditutup
SIGLI (Waspada): Warga Kecamatan Tiro/
Truseb, Kab. Pidie meminta Pemkab Pidie segera menutup penambangan galian C atau penambangan pasir dan batu secara ilegal. Pasalnya kegiatan liar tersebut merusak ekosistem
sungai maupun jalan.
Beberapa warga Tiro yang enggan disebutkan
namanya kepada Wapada, Selasa (4/4) mengatakan, praktik penambangan pasir ilegal tersebut
telah dilakukan belasan tahun terakhir ini, dan
telah mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai.
Parahnya lagi, lahan perkebunan dan areal
sawah yang dulunya produktif kini telah amblas
akibat abrasi sungai yang kian hari terus meluas
akibat tergerus penambangan liar.
Dampak buruknya penambangan itu sangat dirasakan warga yang mendiami sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Krueng Tiro.

Seperti warga Desa Lhok Igeuh dan sekitarnya.
Kondisi sungai di kawasan desa tersebut sudah
sangat parah.
Penambangan tersebut juga menyebabkan
debu eksploitasi pasir, sehingga masyarakat
mengalami sesak napas, bahkan warga juga
khawatir rumah mereka roboh karena erosi
dari dampak penambangan pasir dan batu
sungai secara liar.
Pada musim kemarau, dampak pengambilan pasir menyebabkan debit air dalam sungai
mongering dan masyarakat petani kesulitan
mengaliri air ke sawah-sawah mereka.
Namun Camat Tiro Jakfar kepada Waspada
mengatakan, hampir semua penambang pasir
atau galian C di kawasan Tiro/Truseb memiliki
izin. Bahkan saat ini mereka sedang melakukan
pengurusan izin tahap dua.(b10/C)

Pertamina Rantau Tingkatkan
Produksi Migas
Waspada/Muhammad Riza/B

SALAH satu lokasi penambangan pasir yang diduga ilegal di kawasan DAS Krueng Tiro, Kab. Pidie beroperasi, Selasa (4/4).

1 Warga, 3 Rumah Hanyut
KUTACANE (Waspada): Akibat meluapnya sungai
Lawe Bulan, Selasa (3/4) malam menyebabkan 1 warga
dan 3 rumah hanyut terbawa arus di Aceh Tenggara. Banjir
ini juga menyebabkan puluhan warga mengungsi ke
rumah kerabat mereka, sedangkan bantuan logistik untuk
masa panik langsung diserahkan Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja setempat.
Banjir terjadi di Desa Pulonas Manunggal, Kec. Babussalam, Aceh Tenggara sekira
pukul 23:00. Salah satu warga
yang sempat hanyut terbawa
arus sejauh 150 meter adalah
Ati, 35, diselamatkan warag
lainnya. Saat kejadian dirinya
berada di dalam rumah, tidak
ada harta benda yang sempat
diselamatkan. Kini Ati dirawat
di Rumah Sakit Sahuddin
Kutacane dengan luka berat
dibagian kaki.
Warga lainnya, Kem, 50,
kehilangan rumah yang terbawa
arus sungai Lawe Bulan.
Akibatnya dia dan keluarganya
tidak memiliki tempat tinggal,

terpaksa menyewa rumah di
Pulonas.
Sedangkan Ardi, 30, juga
mengungsi akibat setengah
rumahnya terbawa arus. Saat
melakukan pembongkaran,
Rabu (4/4) pukul 09:00 ) rumahnya kembali hanyut terbawa arus
sungai karena abrasi berat
terjadi.
Akibat kejadian ini, tiga
rumah hanyut terbawa arus
dan 1 warga hanyut kini dirawat
di RSU Sahudin Kutacane. Selain
itu warga lain yang rumahnya
bergandengan dengan rumah
lain berharap agar pemerintah
secepatnya merelokasi mereka,
karena memang rumah mereka

50 Siswa Banda Aceh
Seleksi Paskibraka
BANDA ACEH(Waspada): 50 Siswa dan siswi SMA sederajat
di Banda Aceh mengikuti seleksi Paskibraka Kota Banda Aceh
2017. Pendaftaran dibuka Kadispora Banda Aceh di aula Jeumpa
Manheim SMK 3, Lhong Raya Banda Aceh, Jumat (31/3).
Hadir Kabid Pembinaan Tenaga Guru dan Kependidikan
Aceh Darmansyah dan tim penguji Alta Zaini.
Kadispora Banda Aceh Hasbi mengatakan, seleksi Paskibraka
bertujuan membina para siswa berjiwa Pancasila dan setia
kepada Negara RI. Kata dia, proses seleksi dilakukan mulai
31 Maret sampai 6 April di Kantor Dispora Banda Aceh, dan
akan dipilih satu siswa dan satu siswi mewakili Banda Aceh
ke Paskibraka Provinsi.(b02/B)

KIP Segera Pleno Penetapan
Paslon Bupati Aceh Timur
IDI (Waspada): Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang
putusannya menolak gugatan paslon bupati/wakil bupati Aceh
Timur nomor urut 1 Ridwan Abubakar (Nek Tu) - Abdul Rani
(Polem), Senin (3/4) di Jakarta.
Secara otomatis, Pilkada Aceh Timur dimenangkan paslon
nomor urut 2 H Hasballah HM. Thaib - Syahrul Bin Syama’un
(Rocky - Linut).
“Gugatan paslon bupati/wakil bupati Aceh Timur nomor
urut 1 ditolak MK dalam sidang putusan tadi,” kata Ketua Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur Iskandar A Gani kepada
Waspada, Senin (3/4).
Setelah menerima salinan putusan itu, pihaknya akan
menyampaikannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di
Jakarta. “Kemudian kita akan gelar rapat pleno penetapan bupati/
wakil bupati Aceh Timur periode 2017-2022,” ujar Iskandar
menambahkan, paling lama pleno penetapan digelar Senin,
8 April.(b24/B)

6 Siswa Bolos Diamankan Satpol PP
PIDIE JAYA (Waspada): Enam pelajar bolos sekolah diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di beberapa tempat
berbeda di Pidie Jaya, Senin (3/4).
SekretarisDinasSatpolPPKab.PidieJayaDraAsiahkepadaWaspada
mengatakan, pelajar diamankan karena tidak masuk sekolah dan
berkeliaran di tempat umum menggunakan pakaian seragam.
“Mereka kita amankan kerena tidak masuk sekolah, ada
yang lagi di kios dan ada yang di warnet,” ujar Asiah.
Dari siswa, petugas Satpol PP mendapatkan sebatang rokok
dan dua handphone android.
Para pelajar, kata Asiah, setelah dibimbing di kantor Satpol
PP, harus dijemput orang tuanya. Satpol PP juga akan memberitahukan pihak sekolah yang siswanya kedapatan bolos. (cfg/B)

Waspada/Ferizal Ghazali/B

PARA siswa bolos diamankan di kantor Satpol PP Pidie Jaya,
Senin (3/4).

berada di bantaran sungai.
Hingga kini Pamkab Aceh
Tenggara belum berencana
memindahkan ratusan warga
yang berada di bantaran sungai
Kali Bulan yang terbentang di
Kota Kutacane, sehingga keberadaan rumah terkesan kumuh
dan merusak lingkungan.
Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Aceh Tenggara melalui
Bendahara Baharuddin Selian
langsung memberikan bantuan
masa panik kepada tiga kepala
keluarga (KK) korban banjir,
ditambah dengan warga sekitar
dengan lima paket bantuan
kepada warga terkena dampak
banjir.
Baharuddin Selian mengaku mengetahui bencana banjir
dan korban hanyut dari informasi wartawan, dan langsung
ke lokasi. Selanjutnya memberikan bantuan masa panik.
Timbunan longsor
Sementara material

longsor menimbun jalur vital
penghubung antar kecamatan
di Agara yang terjadi sebulan
lalu, hingga kini belum diperbaiki. Selain membahayakan
masyarakat, kondisi itu menggangggu pengguna jalan.
Ironisnya lagi, timbunan
longsor berisi material batu dan
tanah sudah terjadi sebulan
lebih, masyarakat berdomisi disekitar juga merasa was-was,
apalagi jika terjadi hujan malam
hari, mereka mengaku terpaksa
mengungsi menjauh dari lokasi
longsor.
Pantauan Waspada, longsor
yang menimbun jalan paling
parah terlihat di Desa Gulo, Kec.
Darul Hasanah. Ketinggian
material akibat tertimbunnya
jalan lebih satu meter sehingga
pengguna jalan sangat kesulitan.
Bahkan sejumlah pengendara
roda dua terpaksa turun dari
kendaraan menghindari terjatuh akibat tingginya timbinan
longsor.

Lambannya penanganan
yang menganggu fasilitas
umum diduga akibatnya
lemahnya koordinasi antar
dinas dan Kepala Bidang,
ditambah lagi dengan daya kritis
DPRK Agara yang terkesan
semakin lemah
Kepala Dinas PU Husin Pelis
dikonfirmasi menyatakan
belum tahu tentang jalan yang
tertimbun longsor mencapai
1 meter lebih. “Kalaupun
memang ada, maka wewenang
Dinas Badan Penanggulangan
Bencana Daeran (BPBD),
karena perintah pelaksanaannya
ada di BPBD, bukan di Dinas PU,”
katanya
Sementara Kepala BPBD
Aceh Tenggara Ramadan
dikonfirmasi melalui Kabid
Kedaruratan Gajah Mada menyatakan, mengenai jalan dan
jembatan rutinnya ada di Dinas
PU, yang ditangani BPBD hanya
bersifat darurat.
(m27/as/I)

Politik Uang Pilkada

Rini Dituntut 3 Tahun Penjara
BIREUEN (Waspada): Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Kejari
Bireuen menuntut terdakwa
kasus dugaan money politik
Pilkada Bireuen, Rini tiga tahun
penjara dalam sidang lanjutan
di PN Bireuen, Senin (3/4) sore.
JPU Dede Mauladi, SH bersama Eko Jarwanto, SH dan Siara
Nedy, SH dalam tuntu-tannya
juga membebankan terdakwa
membayar denda Rp200 juta
atau subsider kuru-ngan tambahan dua bulan penjara.
Terdakwa dikenakan pasal
187A UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Pasal itu menyatakan, setiap orang yang
sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum, menjanjikan
atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan
kepada warga negara Indonesia
baik secara langsung ataupun
tidak langsung untuk memengaruhi pemilih agar tidak
menggunakan hak pilih akan

dipidana penjara paling singkat
36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit
Rp200 juta dan paling banyak
Rp1 miliar.
JPU menyebutkan, UU No.
10/2016 sebagaimana perubahan UU No. 8/2015 tentang
Pilkada mengatur sanksi pidana
bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang.
“Yang memberatkan terdakwa,dalam kasus tersebut menarik perhatian masyarakat, sedangkan yang meringankan antara lain, menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya
serta belum pernah dihukum,”
sebut jaksa dalam dakwaannya.
Hal lain yang meringankan
terdakwa, tidak pernah mengakui kesalahannya, karena fakta
di persidangan terdakwa Rini
membantah keterangan saksisaksi, terutama saksi Linawati
maupun Asbarina menyangkut
permintaan fotocopy yang disebutnyaataspermintaanterdakwa.

Menurut terdakwa Rini,
saksi sendiri yang menyerahkan
KTP padanya. “Saya bilang untuk
apa ini, karena saya bukan timses
H Saifannur-Muzakkar, begitu
juga kantong plastik warna hitam yang katanya berisi uang,
padahal kue untuk anak saya,”
sebutnya.
Terdakwa membenarkan
memberikan uang masingmasing Rp100 ribu kepada saksi
Lina dan saksi Asbarina untuk
mencoblos paslon nomor urut
enam, karena mereka adalah
keluarga dekatnya. “Saya tidak
mengatakan uang itu haram
jika tidak mencoblos nomor
urut enam,” ujar terdakwa Rini.
Tuntutan JPU seharusnya
dibacakan pada Jumat (31/3)
karena JPU belum menyiapkan
tuntutannya, maka ditunda Senin (3/4). Sidang dugaan money
politik dilanjutkan, Selasa (4/4)
dengan agenda mendengar-kan
pledoi (pembelaan) dari kuasa
hukum terdakwa.(b12/I)

ACEH TAMIANG (Waspada): PT Pertamina
EP Asset 1 Rantau Field terus meningkatkan produksi minyak dan gas (Migas) dengan sejumlah
inovasi, salah satunya melakukan pengeboran
(tajak) sumur RNT- SZ-19 di lokasi Desa Kebun
Rantau, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang.
“Kegiatan ini merupakan tajak sumur kedua
pada rencana kerja 2017 untuk memaksimalkan
produksi Z-400 Blok A struktur Rantau serta
pada lapisan prospek lainnya, seperti Z-420,
Z-430, dan Z-380,” kata Pjs. Rantau Field Manager Irwan Rizaldi Djafar, Selasa (4/4).
Dikatakannya, sumur RNT- SZ-19 diperkirakan akan berproduksi dengan rate produksi
puncak (Qpeak) sebesar 150 bopd dari lapisan
Z.400, dimana sumur itu nantinya setelah
berproduksi dinyatakan sebagai sumur P-451.

“Tambahan produksi dari hasil pemboran sumur ini diharapkan meningkatkan produksi
Field Rantau yang saat ini realisasinya sudah
mencapai 115.2 % dari target year to day RKAP,”
sebutnya.
Sebagai bentuk kepedulian dan sosial kemasyarakatan, Pertamina EP Asset 1 Rantau telah
memberikan santunan kepada 150 anak yatim
piatu dan kaum dhuafa di sekitar lokasi pemboran RNT- SZ19, serta tiga ekor sapi yang akan
disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat
Desa Kebun Rantau, Alur Manis dan Alur Cucur.
Selainitu,IrwanRizaldiDjaafarmengharapkan
dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alim ulama dan seluruh masyarakat Desa
Kebun Rantau, Alur Manis dan Alur Cucur agar
kegiatan penajakan terlaksana baik.(cri/B)

Semua Elemen Dimita Terima
Putusan MK
BANDA ACEH (Waspada): Mantan Juru
Penerangan GAM Wilayah Pidie Abu Sabar
meminta semua elemen masyarakat di Aceh
menerima keputusan Mahkamah Konstitusi
(MK) dengan lapang dada. “Jadikan keputusan
MK tersebut momen untuk islah,” kata Abu
Sabar kepada Waspada, Selasa (4/4).
Abu Sabar menyampaikan ini sehubungan
keputusan MK yang menolak seluruh gugatan
sengketa Pilkada Aceh 2017 yang diajukan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 5 Muzakir Manaf
(Mualem) dan TA Khalid, di Jakarta, Selasa
(4/4).
Dengan demikian, paslon gubernur dan
wakil gubernur Aceh nomor urut 6 Irwandi
Yusuf dan Nova Iriansyah kini resmi menjadi
pemenang hasil Pilkada Aceh 2017. Irwandi
dan Nova tinggal menunggu ditetapkan oleh
KIP Aceh sebagai paslon terpilih.
Dikatakan Abu Sabar, pihaknya yakim
gubernur terpilih dapat memberi formula baru
atau sprit baru bagi Aceh. “Saya yakin Irwandi-

Nova mampu mempersatukan kembali Aceh
ke depan,” kata dia.
Selain itu, sebutnya, Irwandi-Nova juga
mampu mempersatukan masyarakat Aceh
kembali pasca Pilkada, dan setiap program
pro rakyat yang telah disampaikan tentunya
butuh dukungan masyarakat Aceh.
Dengan adanya keputusan MK, kata Abu
Sabar, hendaknya setiap permusuhan diakhiri.
“Mari kita bersatu kembali untuk pembangunan
Aceh. Jangan ada lagi rasa dendam, apalagi
saling benci. Aceh milik kita semua, buruk dan
baiknya Aceh tanggung jawab kita besama,”
ujar Abu Sabar yang juga pemerhati sosial dan
politik Aceh.
Dia juga merasa prihatin dengan kondisi
Aceh sekarang dan tak ingin Aceh terpuruk.
“Kita merasa malu kalau posisi Aceh sebagai
provinsi berada di peringkat kedua termiskin
di Sumatera. Karenanya dengan terpilihnya
kembali pasangan Irwandi-Nova Aceh ke
depan akan bangkit kembali demi kesejahteraan
rakyat Aceh,” sebutnya.(b02/B)

Sukseskan UN Secara Jujur
BANDA ACEH ( Waspada): Kakanwil
Kemenag Aceh Drs HM Daud Pakeh menyerukan kepada para guru, murid, orang tua
dan seluruh masyarakat untuk menyukseskan
pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang berintegritas dan jujur.
“Hari ini banyak orang cerdas, pintar, pekerja,
namun yang sulit dicari adalah pemimpin jujur
danamanah.Untukitukitaharusmendidikgenerasi

yangjujur,”ujarnyadihadapanjamaahshalatJumat
diMasjidAgungAt-Taqwa,Kutacane,AcehTenggara,
Jumat (31/3).
Dia berjanji memberi sanksi tegas kepada
kepala sekolah yang membantu kecurangan
dalam pelaksanaan UN 2017.
“Bagi kepala sekolah yang ikut membantu
kecurangan akan kami copot,” tegasnya.
(b02/B)

Tak Kembalikan Aset
Waspada/Dani Randi/B

Satpol PP Tindak Tegas
Mantan Kepala SKPA
BANDA ACEH (Waspada):
Satpol PP dan WH Aceh akan
menyurati para mantan kepala
SKPA terkait pengembalian aset.
Dari 21 kepala SKPA yang disurati, Satpol PP memberikan
tenggang waktu hingga 5 April.
Kasie Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Satpol
PP dan WH Aceh, Samsuddin
kepada Waspada, Senin (3/4)
mengatakan, masih belum mengetahui kepala SKPA mana
yang belum mengembalikan
aset daerah tersebut.
“Kita belum mengetahui siapa saja yang belum menyerahkan, tapi kita kirim surat dulu
ke semua kepala SKPA yang diganti,” katanya menyebutkan,
surat itu menindaklanjuti surat
Sekda Aceh, 29 Maret lalu.
Untuk itu, dalam jangka
waktu yang sudah ditentukan,
apabila kepala SKPA tidak mengindahkan surat pemberitahuanitu,pihaknyaakanmengambil langkah-langkah yang telah
dibuatgunamengembalikanaset
pemerintah berupa kendaraan
roda empat dan lainnya.

Dalam surat 032/203 itu,
mantan kepala SKPA diminta
mengembalikan inventaris daerah sesuai Peraturan Kemendagri No. 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
Sebelumnya, 27 Maret Gubernur Aceh menyurati seluruh
mantan SKPA untuk mengembalikan aset. Namun di waktu
bersamaan, mantan kepala
SKPA juga membalas surat dengan penolakan mengembalikan aset.
Mantan Kepala Kesbangpolinmas Aceh Nasir Zalba yang
dicopot Gubernur Aceh mengatakan, jika sudah ada kepastian
dari Kemendagri dan dikeluarkan surat bahwa pelantikan dilakukan Zaini Abdullah itu sah,
maka semua fasilitas yang masih
melekat akan dikembalikan.
“Harus ada kepastian, kita
tunggu surat resmi dari Mendagri. Jika ada surat resmi kami
akan terima, saat ini masih polemik,” sebutnya berpegang teguh pada surat Dirjen Otda yang
menyebutkan pelantikan dila-

MAHASISWA menyerahkan bendera bulan Bintang kepada anggota DPR Aceh untuk dikibarkan
dihalaman DPRA, Senin (3/4).

kukan Gubernur, 10 Maret lalu
bertentangan dengan peraturan.
Sementara, dalam pertemuan antara Gubernur Aceh
dengan Kemendagri, Sabtu (1/
4) di Jakarta, Kemendagri sudah
mengijinkan Zaini Abdullah
merotasi kembali kabinetnya.
“Mendagri sudah memberikan persetujuan kepada
gubernur melakukan mutasi
pejabat struktural. Kalau eselon
II adalah kewenangan penuh
gubernur Aceh,” kata Kabiro Hukum Pemerintah Aceh Ed-rian
dihubungi Waspada, kemarin.
Kata Edrian, yang pertama
kali disampaikan pihaknya saat
melakukan pertemuan dengan
Kemendagri, terkait soal mutasi.
Dimana pihaknya menyampaikan alasan tentang persoalan
mutasi tersebut.
Pantauan Waspada di beberapa kantor, mobil dinas kepala
SKPA masih terparkir di garasi
kantor. Bahkan ada kunci ruangan kepala dinas masih dipegang kepala SKPA yang telah
dicopot oleh gubernur.(cdr/C)

Bendera Bulan Bintang Nyaris
Berkibar Di DPRA
BANDA ACEH (Waspada): Bendera bulan
bintang nyaris dikibarkan oleh mahasiswa Aceh
di halaman gedung DPR Aceh ketika menggelar
aksi terkait pelaksanaan UUPA, Senin (3/4).
Dalam aksi yang diikuti puluhan mahasiswa
dari berbagai kampus di Aceh itu, mereka memberikan selembar bendera bulan bintang kepada Anggota DPR Aceh yang menemui massa
aksi. Mahasiswa juga meminta agar bendera
tersebut dikibarkan. “Kibarkan..kibarkan..kibarkan,” kata massa aksi.
Namun, anggota DPR Aceh, Iskandar
Usman Alfarlaky mengatakan tidak mau
melihat bendera itu hanya berkibar sementara.
“Kita tidak mau hanya sementara, kita hanya
ingin melihat bendera itu untuk berkibar selamanya,” ujarnya.
Saat menerima bendera itu, politisi Partai
Aceh ini juga mengaku tidak dapat memenuhi
permintaan mahasiswa. Namun, ia akan menyampaikan permintaan mahasiswa kepada
pimpinan DPRA untuk diteruskan ke Kemendagri. Ia membenarkan jika bendera Aceh
sudah sepatutnya untuk dinaikkan, hal itu akan
dilakukan setelah adanya langkah-langkah
komunikasi politik dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, sebagai marwah masyarakat
Aceh, ia setuju dengan pengibaran itu secara

resmi. “Akan tetapi saya ingin komitmen kita
agar bendera ini dapat berkibar secara resmi
bukan hanya sebagai simbol saja.” kata anggota
komisi I DPRA ini.
Sementara, kordinator aksi, Jaili Farman
menyebutkan bahwa pihaknya masih mempertanyakan kejelasan poin-poin MoU Helsinki
yang dituangkan dalam UUPA, yang dinilai
masih berjalan setengah hati. Terkait bendera,
kata dia, itu telah disahkan dalam qanun nomor
3 UUPA dan sudah selayaknya dikibarkan di
seluruh instansi Pemerintahan.
Ia berpendapat, jika persoalan mutasi terhadap SKPA dilakukan Zaini Abdullah menggunakan UUPA kenapa persoalan bendera
tidak dilaksanakan yang sudah disahkan melalui
Qanun. “Kami meminta agar butir-butir mou
dapat terlaksana dengan baik, jangan hanya
butir-butir tertentu saja yang dilaksanakan,”
ujarnya.
Sebelum menggelar aksi di DPRA, mahasiswa ini lebih dulu mendatangi kantor Gubernur Aceh. Merasa tidak ditanggapi, mahasiswa
kembali mendatangi DPR Aceh. Selain UUPA,
dalam aksinya, mereka menuntut agar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengakhiri polemik mutasi yang sempat membuat kegaduhan
di Aceh. (cdr/J)

Remaja
Wow, Darul Mursyid 8 Kali
Juara Umum OSK Tapsel

B9

WASPADA
Rabu
5 April 2017

MEDAN (Waspada):
Pesantren Modern
Unggulan Terpadu Darul
Mursyid (PDM) yang
beralamat di Desa
Sidapadap Simanosor Kec.
Siapar Dolok Hole Kab.
Tapanuli Selatan ini
kembali berhasil
mencatatkan prestasinya
sebagai Juara Umum 1
untuk yang ke delapan
kalinya pada Olimpiade
Sains Kabupaten (OSK)
Tapsel 2017.
Prestasi ini diraih secara berturut-turut sejak tahun 2010. OSK
Tapsel 2017 diselenggarakan 14
Maret 2017 di SMAN Angkola
Timur, Kab.Tapanuli Selatan.
Yusri Lubis sebagaiWakil Direktur Bidang Pendidikan mengatakan, dalam OSK Tapanuli
Selatan, satu-satunya pesantren
yang meraih prestasi dan mendominasi juara adalah PDM.
Bahkan siswa-siswi PDM beberapa tahun terakhir telah menjadi utusan sekaligus membawa
nama harum Kabupaten Tapanuli Selatan dengan perolehan
prestasi pada olimpiade tingkat
provinsi, dan juga ke tingkat
Nasional.
“Hasil pengumuman Juara
OSK 2017 Tapanuli Selatan bah-

wa dari sembilan cabang sains
(Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Ekonomi, Geosains, Astronomi, Geografi dan Komputer)
yang diperlombakan, PDM berhasil meraih 18 juara dari 27
juara yang diperebutkan. PDM
menyabet semua juara 1 (satu)
kecuali bidang studi Kimia,” pungkas Yusri.
Pada kesempatan lain Ketua
UmumYayasan Pendidikan Haji
Ihutan Ritonga (Yaspenhir) yang
mengelola PDM Jafar Syahbuddin Ritonga mengungkapkan
rasa syukurnya dan rasa optimisnya atas pencapaian prestasi
PDM di OSK 2017 ini.
“Kini PDM sudah memberikan warna tersendiri dalam
kancah olimpiade sains khususnya di Sumatera Utara. Karena
satu-satunya pesantren yang
mampu berulang kali menjadi
juara Umum OSK adalah PDM.
Namun kami tidak boleh
berhenti di sini, meski persaingan semakin kompetitif, ke
depan prestasi PDM harus terus
ditingkatkan. Jika delapan tahun
terakhir PDM mendominasi
juara, maka saya berharap PDM
harus juga mampu mendominasi di tingkat provinsi. Itu sudah menjadi komitmen dan tekad kami. Kami sadar hal itu
tidaklah mudah, namun dengan

EKSPOR DIM Membina Prestasi Siswa
MEDAN (Waspada): Program Pembinaan
Prestasi Olahraga Darul Ilmi Murni (P3O DIM)
mengggelar kegiatan unit dalam dengan
mempertandingan 3 cabang olahraga dalam
waktu yang berbeda.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Ekspor
Prestasi Olahraga Darul Ilmi Murni (EKSPOR
DIM) yang digelar 30 Maret hingga 1 April 2017
mempertandingan cabang olahraga futsal
sedangkan untuk cabang renang dan climbing akan digelar pada 27 April nanti.
Koordinator Lias Ritonga, S.Pd mengatakan
kegiatan ini digelar dalam waktu yang berbeda
agar masing-masing cabang bisa ter-koordinir
dengan baik sehingga benar-benar dijadikan
sebagai wadah dalam mengekspos prestasi
olahraga peserta didik sesuai bidangnya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 600 peserta
dari berbagai sekolah di Sumatera Utara, kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kadispora
Sumut Baharuddin Siagian, SH, M.Si serta

Siswa SMK Budisatrya Antusias Ikuti UNBK

Waspada/Ist

SISWA-siswi Darul Mursyid foto bersama di komplek Kampus PDM setelah pengumuman
Juara Umum OSK 2017.
kerja keras, mencurahkan segala upaya dan diiringi doa, insya

Allah PDM bisa,” ungkap Jafar
Syahbudin Ritonga yang telah

meraih gelar DBA di USM Penang Malaysia ini. (m08/A)

UNBK SMK Sandhy Putra 2 Lancar
MEDAN (Waspada): Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis
Komputer ( UNBK ) di SMK
Sandhy Putra 2 Medan berjalan
tertib dan lancar.
Sebagaimana diberitakan
pelaksanaan UNBK tingkat SMK
serentak di seluruh Indonesia
dimulai Senin hingga Kamis (3-6/
4)meliputimatapelajaranBahasa
Indonesia, Matematika, Bahasa
Inggris, dan Teori Kejuruan.
Kepala Sekolah SMK Sandhy
Putra Helman Rahmanto, SE.
M.Pd. didampingi Wakil Manajemen Mutu Drs. Hapis Lubis
mengatakan, pelaksanaan UN
BK di sekolahnya berjalan lancar
tanpa ada kendala yang berarti

baik itu dari jaringan maupun
kendala lainnya. “Semua berjalan lancar tak tanpa ada kendala,
kita berharap UNBK ini akan
berjalan lancar hingga hari terakhir nanti,” ujarnya.
Menurutnya UNBK kali
merupakan yang kedua kalinya
dilaksanakan di SMK Sandhy
Putra 2. Sebelum mengikuti
UNBK sekolah terlebih dahulu
memberikan bimbingan dan
simulasi kepada para siswanya
agar tidak mengalami kesulitan
dalam mengikuti UNBK.
Dia menjelaskan siswa SMK
Sandhy Putra 2 yang mengikuti
UNBK berjumlah sebanyak 138
siswa terdiri dari 18 jurusan Usa-

dihadiri Ketua UmumYayasan Pendidikan Islam
Haji Masri Dr. H. Dedi Masri, Lc, MA.
Acara pembukaan dihadiri dengan penampilan drumaband, tari nusantara, Paskibraka,
dan atraksi Pencaksilat yang dibawakan oleh
siswa Darul Ilmi Murni.
Ketua UmumYPIHM DIM Dr H Dedi Masri,
Lc, MA dalam sambutannya mengatakan bahwa
ivent EKSPOR DIM 2017 ini berusaha menfasilitasi bakat dan kemampuan peserta didik
untuk mengasah dan mengimplementasikan
capaian yang telah dibina oleh sekolah masingmasing selama ini.
Sementara itu Kadisporasu dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya acara
ini, dia berharap ke depan pihak DIM bisa
menjalin kerjasama dengan Kadisporasu. Menurutnya kegiatan ini sangat positif selain untuk
menemukan bakat olahraga, juga sebagai sarana
mengkristalkan silaturrahim antar sekolah.
Erzilmarkos/C

ha PerjalananWisata, 17 jurusan
Akomodasi Perhotelan, 45 jurusan Tata Boga dan 58 jurusan
Teknik Komputer dan Jaringan.
Untuk pelaksanaan UNBK ini,
sekolah menyediakan 80 unit
komputer yang ditempatkan di
dalam tiga ruangan berbeda, sehinggapesertanyadibagimenjadi
enam kelompok yang dibagi lagi
menjadi dua gelombang.
Sedangkan untuk pengawas
setiap ruang diawasi dua orang
guru yang salah satunya berasal
dari luar. Dengan pelaksanaan
UNBK ini pihak sekolah berharap
agarparasiswanyalebihtermotivasi
belajar,lebihmandirisertapercaya
diri. Erzilmarkos/C

MEDAN (Waspada): Sebanyak 140 siswa/i perguruan
swasta Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Budisatrya
Medan mulai Senin (3/4) mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
Tahun 2017 dengan dua program keahlian yaitu Adminsitrasi Perkantoran dan Akutansi berlangsung aman dan
lancar.
Kepala SMK perguruan
Budisatrya Ir.Edi Sarman,MT
mengatakan di sela-sela memantau pelaksanaan UNBK
hari kedua di sekolah terseWaspada/Suyono/B
but Jl.Letda Sujono, Keca- SEBAGIAN siswa/i SMK Budisatrya secara tekun mengikuti UNBK
matan Medan Tem-bung, di salah satu ruangan dari tiga ruangan yang digunakan di lantai
Selasa (4/4).
1 gedung Budisatrya Jl.Letda Sujono Medan Tembung.
Alhamdulillah, 140 anak
didik semua hadir mengikuti UNBK dengan hari terakhir Kamis (6/4) yaitu teori kejuruan.
tekun dan begitu antusias tanpa ada rintangan.
“Kami merasa lega karena mulai hari pertaApalagi dari segi sarana prasarana kami me- ma dan kedua listrik tidak padam dan diharaplengkapinya sesuai instruksi Kemendikbud RI kan PLN tetap hidup hingga berakhirnya pelaksaseperti tiga laboratorium komputer dengan naan UNBK tahun ini dimana pengawasan secatiga server yaitu dua server utama dan satu ra silang dari antar sekolah se-sub Rayon 06,”
server cadangan serta 60 unit untuk klien, tambah Edi Sarman yang mengakui pelaksanaan
ujarnya menambahkan UNBK dilakukan di sekolah tersebut berlangsung lancar.
dengan tiga sesi yaitu hari pertama Senin (3/
Sesuai dengan motto SMK Budisatrya yaitu
4) mulai pkl 07:30 s/d 09:30 wib dengan mata “Kemauan dan kesungguhan belajar adalah kunci
pelajaran bahasa Indonesia. Dilanjutkan hari keberhasilan” diharapkan UNBK tahun pertama
kedua Selasa (4/4) pkl 10:30 s/d 12:30 wib mata bagi kami menjadi moment penting bagi peningpelajaran matematika dan hari ketiga Rabu katan mutu pendidikan berbasis online yang diniai
(5/4) pkl 14:00 s/d 16:00 wib bahasa Inggeris, cukup baik dan akses lebih cepat.(m24/B)

Waspada/A

WAKIL Ketua Muhammadiyah Sumut Prof Dr H Nawir Yuslem
MA menyerahkan hadiah kepada siswa SMA Al Ulum Terpadu
yang sukses meraih juara ketiga Cerdas Cermat Milad OIF
UMSU Ke-2, beberapa waktu lalu.

SMA Al Ulum Juara 3 Cerdas
Cermat Milad OIF UMSU

Waspada/Ist

SISWA SMK Sandhy Putra 2 Medan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer yang dilaksanakan
di sekolah itu, Senin (3/4)

MEDAN (Waspada): Siswa SMA Al Ulum Terpadu berhasil
menempati posisi ketiga pada lomba Cerdas Cermat Milad
Obser-vatorium Ilmu Falak (OIF) MSU Ke-2 di Aula Gedung
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(UMSU), beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan tahunan tersebut, para peserta yang datang
dari 10 sekolah se Kota Medan mengikuti dengan antusias.
Kegiatan lain yang diadakan setelah lomba cerdas cermat yakni
seminar dengan tema “Memasyarakatkan Sains Astronomi
Islam dan Alam Semesta”.
Kepala SMA Al Ulum Terpadu Abdul Hidayat SPd didampingi
Wakil Bambang Hardian Damanik SPd mengaku bangga dan
mendukung atas prestasi yang diraih para siswanya, khususnya
dalam bidang astronomi.
“Saya bangga dengan prestasi para siswa yang diraih dalam
lomba tersebut. Diharapkan mereka tidak berpuas diri, dan
dapat terus berlatih sehingga ke depan dapat meraih prestas
yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (m31/B)

400 Siswa Asy-Syafiiyah Khatam Alquran
MEDAN (Waspada): Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SD, SMP, SMA
dan SMK setiap tahun Yayasan
Pendidikan Asy-Syafiiyah Internasional Medan menggelar khataman Alquran sekaligus doa bersama demi kesuksesan UNBK
dan UAS di sekolah itu.
KhatamAlqurandilaksa-nakan
diMasjirRayaAlMashumMedan,
Sabtu (1/4) lalu diikuti sebanyak
400siswayangterdiridarisiswakelas

6, kelas 9 dan kelas 12 dari unit SD,
SMP, SMA dan SMK.
Ketua PembinaYayasan AsySyafiiyah Dr H Muhammad
Syafii, SH, MH, MSi mengatakan
khatam Alquran merupakan
salah satu syarat akhir perjalan
siswa dari tingkat SD hingga SMA
dan SMK di perguruan AsySyafiiyah.
Menurutnya, setiap siswa
yang akan menamatkan satu
jenjang pendidikan di sekolah

Waspada/Erzilmarkos/B

400 siswa dari unit SD, SMP, SMA dan SMK mengikuti khatam
Alquran yang dilaksanakan perguruan Asy-Syafiiyah di Masjid
Raya Almashum Medan, Sabtu (1/4)

di Asy-Syafiiyah akan melaksanakan satu kali khatam Alquran,
jika mereka mengikuti tiga jenjang pendidikan dari unit SD,
SMP dan SMA atau SMK di AsySyafiiyah maka mereka akan
melaksanakan tiga kali khatam
Alquran.
Sementara itu ketua Majelis
Pengembangan Pendidikan Keagamaan (MPPK) Ibrahim, SHi
mengatakan, ini bagian dari pengembangan pendidikan keagamaan di Asy-Syafiiyah.
Dia berharap kegiatan ini
menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih cinta Alquran, kepada
guru dan orangtua siswa agar
terus memantau perkembangan bacaaan anak-anak sehingga ke depan mereka dapat
lebih memahami bahkan menghafal Alquran.
Mewakili orangtua siswa, Dr
H Azizul Khalis mengatakan khatam Alquran ini merupakan
salah satu bukti bahwa Asy-Syafiiyah memang menerapkan
pendidikan berbasis Islam. Dia
berharap kegiatan positif ini
terus dipertahankan sehingga
ke depan dari Asy-Syafiiyah ini
akan lahir qori dan qoriah terbaik di tingkat nasional bahkan
internasional. Erzilmarkos/C
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SISWA siswi AFISME sedang brifing untuk melaksanakan
outbond motivasi.

Siswa Al-Fityan Gelar Outbound
MEDAN (Waspada) : SMA dan SMP Islam Terpadu (SMA dan
SMP IT) Al – Fityan School Medan (AFISME) melaksanakan outbond
motivasi dan refreshing setelah ujian mid semester di Batalyon
Kaveleri 6 Naga Karimata Medan Sunggal, baru baru ini.
Kegiatan ini diikuti 40 siswa kelas XII dan 82 siswa kelas IX
beserta 12 guru itu bertujuan membangun persiapan agar fokus
menghadapi UN yang tinggal beberapa waktu lalgi.
Kegiatan SMA IT diisi dengan berbagai games yang seru
sekaligus edukatif, games untuk akhwat di antaranya : games
yel-yel, estafet air, looking the ball dan jembatan bola, sedangkan
games untuk ikhwah diantaranya : games transferman, water full cup dan extreme estafet animal.
MalamharikegiatandiisidenganzikirdanmotivasidipimpinUstadz
Budi, S.Pd dan Ustadz Sugianto, S.Pd.I, mereka menekan-kan agar
senantiasa menjaga dan menerapkan nilai-nilai yang baik dalam
kehidupan.Terutama ketika mengikuti UN, kejujuran dan sportifitas
harus dijunjung tinggi, karena memperoleh nilai yang tinggi tanpa
disertaikejujuran,merupakanperilakuyangtidakterpuji. Sementara
SMPIT yang intrukturnya anggota Kaveleri 6 melakukan panjat
tali, rafling dari ketinggian 15 meter dan merayap. (rel)

SMA Al-Azhar Juara 1 Catur Pelajar Tingkat Sumut
MEDAN (Waspada): SMA
Al-Azhar kembali menorehkan
prestasi setelah salah seorang
siswanya Miftahul Jannah berhasil meraih gelar juara 1 Catur
antar pelajar se-Sumatera Utara
dan berhasil membawa pulang
piala Gubsu.
Dalam kejuaraan yang digelar di Hotel Sinabung Berastagi
dari 24 hingga 26 Maret ini diakui sebagai prestasi yang membanggakan, karena siswa SMA
Al-Azhar ini mampu mengungguli 50 peserta putri dari berbagai sekolah yang lalu diikuti sebanyak 50 peserta putri di Sumut.
“Kami terus meningkatkan
potensi siswa kami. Terutama

menyangkut hal-hal yang bersifat positif akan terus kami dukung agar bakat yang mereka
miliki bisa tersalurkan sebaik
mungkin.
Ini juga merupakan wujud
kepedulian sekolah ter-hadap
bakat yang dimiliki siswa. Selain
dalam bidang akademik, kami
juga terus menonjolkan sisi non
akademik.
Salah satunya dengan
melengkapi apa saja yang menjadi kelengkapan sis-wa dalam
mengembangkan ba-katnya
termasuk dengan mendatangkan pelatih dari Percasi
kota Medan,” ucap Kepala SMA
Al-Azhar Mayurid, M.Si di-

dampingi Wakil Kesiswaan.
Selain Catur, sebelumnya
SMA Al-Azhar juga berhasil menorehkan prestasi lainnya, diantaranya juara taekwondo, tarung derajat tingkat Pelajar.
Artinya dari beberapa prestasi
yang diraih ini SMA Al-Azhar
merupakan salah satu sekolah
yang cukup berprestasi dan juga
memiliki siswa dengan kemampuan yang cukup baik di bidang
olahraga.
Sementara Miftahul Jannah
mengaku kegemaran bermain
catur sejak masih kecil, dan saat
dirinya melihat orang tua dan
kakaknya sering latihan bermain
catur. Erzilmarkos/B

Waspada/Erzilmarkos/B

SISWA SMA Al-Azhar meraih juara 1 Catur antar pelajar seSumut bersama Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.

Waspada/Erzilmarkos/B

KELOMPOK Tahfiz SD Harapan 3 saat membacakan ayat-ayat pada surat Albaqaroh dalam
uji kemampuan kelompok tahfiz yang di gelar sekolah itu belum lama ini.

SD Harapan 3 Uji Kelompok Tahfiz
MEDAN (Waspada): Untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan siswa dalam menghafal Alquran SD Harapan 3 baru-baru ini menggelar uji kemampuan kelompok tahfiz siswa
SD Harapan 3 di aula sekolah itu.
Kegiatan ini diikuti 40 siswa ini turut dihadiri
pengurus yayasan H.M Hermansyur, SE, Ir Irhas,
SE. Kepala SD Harapan 3 Drs Anwar para guruguru SD Harapan, dan orangtua siswa kelompok tahfiz SD Harapan 3.
Koordinator guru agama SD Harapan 3
Drs Asmuni mengatakan, uji kemampuan menghafal Alquran ini diawali membaca surah Albaqaroh dari ayat 1-30 secara bersama kemudian
disambung secara perorangan masing-masing
satu ayat secara bergiliran hingga pada 20 ayat
terakhir kembali dibaca secara bersama-sama
tanpa membuka Alquran.
Orang tua diberi kesempatan menguji kemampuan hafalan anak-anak mereka dengan
cara membaca ayat surat Albaqaroh secara
acak yang kemudian bacaan tersebut dilanjutkan oleh anak-anak.
DrsAnwarpadakesempatanitumengata-kan,
40 siswa yang tergabung ke dalam kelompok tahfiz
inimerupakansiswakelas2hinggakelas6 sebagian
di antaranya telah hafal satu juz lebih atau lebih dari
100ayatsuratAlbaqaroh,bahkanadadiantaramereka

yang telah hafiz hingga 195 ayat.
Pada kesempatan itu juga terjaring 35 siswa
kelompok tahfiz baru. Anwar merasa bersyukur
atas pencapaian ini.“Ternyata siswa sekolah dasar
sangat berpeluang mengembangkan potensi
hafalan Alqurannya, karena saat ini pihaknya baru
mampu menghadirkan kelompok tahfiz karena
keterbatasan guru pembimbing,” ujarnya.
Karena itu dia berterima kasih kepada para
guru agama SD Harapan 3 di bawah kordinator
Drs Asmuni yang telah bekerja keras hingga
anak-anak terus meningkatkan hafalan mereka.
Sementara itu mewakili Yayasan H.M Hermansyur sangat terharu atas pencapaian siswa SD
Harapan dalam menghafal ayat-ayat Al-quran.
“YayasansangatmendukungprogramtahfizQuran
ini. Selain khatam hafiz juz Amma, Yasin, surah
Assajadah, Arrahman dan lainnya.Yayasan sangat
berterimakasihkepadaguru-guruagamayangtelah
melaksanakan program tahfiz dengan baik.
dr H Elman Boy M. Kes mewakili orangtua
siswa mengaku sangat bahagia melihat- anakanak mereka mampu menghafal Alquran.
Menurutnya menghafal Alquran bukan hal
yang mudah, namun juga bukan hal yang susah.
Semua ini sangat tergantung kemampuan dan
para siswa dan juga bimbingan yang diberikan
oleh guru agama. Erzilmarkos/C
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KEPALA SMA Unggulan CT Foundation Daulat Siregar, M.Pd., M.Si. didampingi WKS Akademik
dan WKS Kesiswaan memberikan penjelasan kepada orangtua tentang rangkaian ujian yang
akan diikuti para siswa hingga masuk ke PTN.

SMAU CTF Siap Laksanakan UNBK
MEDAN (Waspada): Menghadapi Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan
dilaksanakan Senin (10/4) mendatang SMA
Unggulan CT Foundation (SMAU CTF), Selasa
(4/4) mengundang orangtua siswa bersama
dengan pihak sekolah untuk mensosialisasi
UNBK untuk sekaligus mensukseskan para siswa
menjalani rangkaian ujian yang akan dijalani
hingga Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SBMPTN) nantinya.
Kepala SMA Unggulan CT Foundation,
Daulat Siregar, M.Pd., M.Si. menegaskan siswa
harus menjunjung tinggi kejujuran dalam menghadapi seluruh ujian termasuk UNBK. “Siswa
harus memiliki mental dan strategi yang berbeda untuk menghadapi UNBK tersebut, tidak
bisa sama dengan menjalani Ujian Nasional
Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) yang biasa
dihadapi siswa”, ungkapnya dihadapan para
orang tua siswa.
Sementara itu WKS Akademik Erwin
Syahputra, M.Pd. menambahkan orang tua

diharapkan mampu memotivasi dan mendoakan peserta didik. “Kami berharap bapak/ibu
orang tua siswa ikut memotivasi dan mendoakan
siswa kita bisa mendapatkan nilai ujain yang
bagus yang mana nilai tersebut nantinya akan
tercantum di ijazah anak bapak/ibu”,ungkapnya.
Sementara WKS Kesiswaan Hendri Bahrul
Alam S.H.I, MM meminta kepada orangtua
siswa agar siswa dapat menjalani jenjang pendidikan di universitas karenanya mereka juga
harus tahu informasi terkait ujian-ujian yang
akan dijalani siswa untuk masuk ke Perguruan
Tinggi Negeri (PTN). “Pihak sekolah berharap
agar tidak ada lagi orang tua yang melarang
anaknya kuliah. Kendala utama yang sering
kita temui pastilah dalam hal biaya, namun
jika mau bekerja keras dan hidup dengan gaya
hidup yang hemat saya yakin siswa pasti mampu
membiayai kuliahnya, apalagi saat ini banyak
program beasiswa dan program bidikmisi dari
pemerintah”, ujarnya.Erzilmarkos/C
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Ricuh Terus-Menerus Citra
DPD Negatif Di Mata Rakyat

M

ahkamah Agung (MA) membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017. Putusan MA itu menegaskan
masa jabatan (periode) pimpinan DPD lima tahun, bukan 2,5 tahun
seperti perubahan di Tatib DPD.
Secara hukum semua pihak wajib patuh pada putusan MA sebelum ada keputusan
lain yang membatalkannya sehingga terpilihnya Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai
Ketua DPD secara aklamasi dalam paripurna pemilihan kemarin bisa dibilang tidak
sah atau bermasalah. Kalau disebutkan proses pemilihan OSO dan dua senator
lain menjadi pimpinan DPD tak memiliki dasar hukum ada benarnya karena
bertentangan dengan putusan MA. Namun begitu pihak yang meneruskan sidang
paripurna kemarin juga punya alasan kuat. Sebab, putusan tertinggi diambil di
sidang paripurna setelah kepengurusan DPD lama dinyatakan demisioner.
Kita menyesalkan sikap sebagian anggota DPD yang ngotot rebutan kekuasaan
sehingga menimbulkan kericuhan, terjadi pemukulan. Saat terjadi keributan di
awal sidang paripurna, seorang anggota DPD Ahmad Nawardi maju ke atas mimbar
menyatakan, pimpinan masa sekarang sudah habis masa jabatannya berdasarkan
Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017, yang
dibatasi hanya 2,5 tahun. Sehingga
Intisari:
menurutnya, pimpinan paripurna saat
ini harus diserahkan ke pimpinan
‘’Kalau sudah diberi peran sementara yaitu anggota yang termuda
yang tertua. Pimpinan sementara
dan penguatan masih tetap dan
itulah yang berhak membacakan putusan
ricuh dan gontok-gontokan MA yang mencabut (Tatib DPD terbaru).
Selanjutnya mengembalikan format
pembubaran lembaga DPD masa kepemimpinan DPD selama lima
tahun sejalan dengan masa kepemimpatut dipertimbangkan’’
pinan Presiden, DPR dll.
Hemat kita, terpilihnya Ketua DPD
yang baru bersama wakil ketuanya tidak berarti masalah akan selesai. Sebab, nantinya
mereka akan dilantik Mahkamah Agung. Padahal, MA sudah membuat keputusan
mengembalikan periode DPD selama lima tahun. Hampir bisa dipastikan Ketua
MA tidak akan datang melantik kepengurusan DPD yang 2,5 tahun dan jelas hal
ini akan menjadi ganjalan bagi DPD untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan.
Oleh karena itulah dipastikan terpilihnya OSO dkk hanya akan menimbulkan
kontroversi baru di internal DPD. Yang pasti membuat citra DPD semakin negatif
di mata rakyat karena yang menonjol hanya masalah gontok-gontokannya, keributannya, rebutan jabatan dan kekuasaannya, bukan kinerjanya menyelesaikan masalah
rakyat di daerahnya masing-masing. Wajar kalau sebagian ada yang menolak putusan
sidang paripurna karena bertentangan dengan putusan MA, namun ada yang mendukung
dan ngotot mendapatkan kekuasaan DPD yang selama ini dikuasai kubu Gusti Kanjeng
Ratu (GKR) Hemas, Farouk Muhammad, dan Muhammad Sholeh selaku ketua
DPD baru menggantikan kedudukan Irman Gusman yang tersangkut kasus korupsi/
gratifikasi kuota gula.
Di bawah pimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD baru bisa saja
masalah rusuh dan kisruh di lembaganya terselesaikan dengan cara mengikuti
putusan MA sehingga nantinya akan dilakukan sidang paripurna ulangan untuk
mengembalikan masa periode DPD dan lain sebagainya sesuai petunjuk dan ketentuan
hukum yang berlaku. Semua itu terpulang dari kesadaran seluruh anggota DPD
yang sebagian besar memang punya hubungan baik, bahkan masuk dalam anggota
bahkan pemimpin parpol sehingga peran dan fungsi DPD tidak bisa fokus
memperjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya, melainkan sudah sarat dengan
muatan politik dan ekonomi.
Kita berharap, DPD kembali ke jalurnya sebagai lembaga terhormat dan aspiratif
dengan tidak bermain politik untuk merebut kekuasaan. Berbagai kelemahan DPD
harus menjadi perhatian bagi seluruh anggotanya sehingga DPD dapat mengupayakan
penguatan lembaganya khususnya melalui amandemen konstitusi.
Lihat saja usia DPD sudah lebih 12 tahun sejak 2004 namun apa yang dihasilkan
masih terlalu minim. Selama berdirinya DPD baru mengajukan 68 rancangan undangundang, 245 pandangan dan pendapat, 76 pertimbangan, dan 184 hasil pengawasan.
Yang berhasil diterima dan menjadi UU sangat sedikit. Justru itu, seluruh anggota DPD
harus punya kesamaan pandangan untuk bisa berkomitmen memperbaiki kelembagaan
DPD dengan peningkatan kualitas anggota DPD, menghilangkan vested interest pribadi
dan golongan agar ke depan peran dan citranya kembali pulih sebagai senator berkualitas
memperjuangkan dan mengangkat masalah daerah ke level nasional.
Selama ini DPD dinilai belum optimal, apalagi peran dan fungsinya masih lemah,
tidak sekuat DPR RI, maka diperlukan penguatan peran dan fungsi DPD-RI ini
melalui amandemen UUD 1945. Kalau sudah diberi peran dan penguatan masih
tetap ricuh dan gontok-gontokan, kinerjanya tidak meningkat, maka usulan yang
mulai banyak diperbincangkan di media sosial untuk pembubaran lembaga (DPD)
ini patut dipertimbangkan. Percuma saja rakyat lewat APBN membayar mahal
anggota DPD namun manfaatnya tidak dirasakan, bahkan membuat malu rakyat
dengan tingkah kekanak-kanakannya dan gaya premanisme, tak ubahnya juga dengan
lembaga DPR RI yang juga dikenal sebagai sarang korupsi.+
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Oleh Esdras Idi Alfero Ginting
Merujuk kasus Ridho Rhoma ini, terlihat betapa
pentingnya kesadaran bagi para pecandu melaporkan
diri sehingga bisa langsung direhabilitasi tanpa perlu
menjalani proses hukum lebih dahulu

P

enyanyi dangdut Ridho Rhoma
bersama seorang temannya ditangkap polisi terkait kasus kepemilikan narkotika jenis sabu
seberat 0,76 gram di Jakarta. Polisi turut
mengamankan sejumlah barang bukti
lainnya yaitu satu set alat isap sabu, satu
unit mobil, tiga unit handphone, satu buah
bong, dan sebuah tutup botol.
Pihak keluarga langsung berinisiatif
mengajukan rehabilitasi. Penyidik sepertinya tidak keberatan dengan permintaan
keluarga Sang Pangeran Dangdut tersebut.
Hal itu ditandai dengan keputusan penyidik
mengarahkan Ridho untuk menjalani
pemeriksaan Narkoba lanjutan di Laboratorium BNN, Cawang, Jakarta Timur.
Sebelumnya pihak Polres Jakarta Barat
sudah terlebih dahulu melakukan tes urine
dan menyatakan Ridho positif mengonsumsi zat metamfetamin. Namun hasil tes
urine saja tidak cukup sebagai pertimbangan untuk rehabilitasi. Ridho juga harus
menjalani serangkaian tes lainnya meliputi
darah dan rambut. Rangkaian tes itu bertujuan untuk mengetahui tingkat dan lama
pemakaian yang bersangkutan apakah
sudah kronis atau belum.
Empat Tahun
Keberadaan barang bukti narkotika
Golongan I saat penangkapan membuat
Ridho tidak serta-merta bisa direhabilitasi.
Apalagi penyidik dikabarkan menjeratnya
menggunakan pasal 112 ayat (1) sub pasal
127 Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun
2009 tentang narkotika. Jika mengacu pada
pasal 112 ayat 1 tersebut, Ridho terancam
dipidana dengan pidana penjara 4-12 tahun
dan denda paling sedikit Rp 800 juta.
Dalam berbagai kasus termasuk yang
menimpa artis atau selebriti, jerat pasal
112 ayat 1 kerap tak terhindarkan. Pasal
ini menjerat orang-orang yang tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hukuman
penjara tentu bisa menghancurkan karier
Ridho yang saat ini sedang berada di puncak
ketenaran.
Walau demikian, Ridho masih memiliki
kesempatan untuk memulihkan diri dari
jerat Narkoba. Apalagi jika nantinya dia
dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan. Menurut ketentuan Pasal 54 UU No.
35 Tahun 2009 pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
Proses hukum tetap berjalan namun
jika permintaan keluarga dipenuhi oleh
penyidik, Ridho bisa segera direhabilitasi
untuk menghilangkan ketergantungannya.
Penyidik dalam memenuhi permintaan
keluarga bisa mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Kepala

+6285260088842
Ketua MUI bertemu Jokowi di Istana. -(Jaultop'$)- ~> Yang penting
tidak jadi "JINAK"...gitu lhooo.
+6282362567380
Beberapa kali saya perhatikan Surat Pembaca yang dimuat harian Waspada
tentang keluhan warga serta pengguna jalan tentang beberapa ruas jalan yang rusak
dan berlubang. Seperti misalnya di Jalan Perhubungan, Deliserdang, pernah dikabarkan
rusak dan berlubang. Tapi Surat Pembaca tersebut disusul surat yang sama dari
orang yang sama pula dalam waktu berbeda. Dalam surat, si pengirim mengucapkan
terima kasih kepada Bupati Deliserdang karena jalan yang dikeluhkannya sudah
diperbaiki. Begitu juga ada Surat Pembaca tentang jalan ring road di kota Binjai
yang rusak berlubang sehingga bisa membahayakan bagi pengguna jalan. Kemarin
saya melintas di jalan ring road tersebut, rupanya sedang dilakukan pengerjaan,
meski belum siap. Kita tidak tahu apakah Surat Pembaca yang dimuat harian Waspada
ini yang membuat bupati/wali kota kedua daerah tersebut memerintahkan anak
buahnya memperbaiki jalan yang rusak tersebut,, atau karena ada hal lain. Yang
jelas jalan yang dikeluhkan itu diperbaiki. Tampaknya kedua kepala daerah ini sangat
responsif terhadap aspirasi warganya atau pengguna jalan di daerahnya.
Tapi saya juga membaca Surat Pembaca tentang kerusakan jalan yang terjadi
di kota Medan. Di antaranya yang tadinya mulus, tetapi karena ada proyek pengorekan
jalan, maka jadi berlubang-lubang dan rusak. Celakanya setelah pengerjaan proyek
selesai, jalan yang berlubang dan rusak tadi dibiarkan rusak. Dan lebih parah lagi,
setelah Surat Pembaca muncul beberapa kali di harian ini, bahkan pernah dimuat
foto satu halaman khusus tentang jalan rusak pun, sampai sekarang tak diperbaiki
juga. Apresiasi kepada Bupati Deliserdang, dan Wali Kota Binjai karena responsif
dan “pendengarannya masih sehat” hingga mampu mendengar keluhan warga.
+6287869470485
Medan sedang musim pancaroba,, kata berita. Bukan cuma iklim dan alamnya
saja yang pancaroba. Para penguasanya juga sedang pancaroba, tak tontu-tontu
yang dikerjakan. Kadang ke sini, kadang ke sana. Persis ABG yang sedang mencari
jati diri, yang bertindak tidak mempertimbangkan secara matang, tak peduli akibat
perbuatannya, yang penting dia senang.
+6285297814315
allah tdk menyerupai siapa pun, maka Allah pasti tuhan kalau tuhan belum
tentu Allah.
+6281397269015
Banyak lembaga Ormas Islam di Indonesia ini, masing2 pemimpinnya merasa
sudah seperti seorang Nabi, kayak mereka sajalah yang benar di muka Bumi ini,
begitu juga anggota pengurusnya pengikut2nya kayak sudah merasa kayak sahabat
Nabi saja. Padahal yang sebenar-benar Nabi itu adalah seorang yang berbicara
dengan lemah lembut, tidak pemarah, apabila ada seorang di antara kaum musyrik
yang sedang marah kepada Nabi maka Nabi tidak melawan malah Nabi diam saja
tapi setelah orang musyrik itu usai bicara barulah Nabi berbicara. Nabi itu
pembawaannya tenang dan tidak sembrono. Lihat pemimpin dan pengikut Ormas
kita di Indonesia, emosinya tingkat tinggi mau marah saja, sudah jelas punya kesalahan
tapi tidak mengakui kesalahan. Beginikah yang dicontohkan Nabi? Kita di Indonesia ini umat Islamnya BELANG2 alias WARNA WARNI masing2 mengikuti
kelompoknya. Sayangnya umat Islam kita ini masing2 kepengen jadi ketua Ormas
ini dan itu tidak pernah sadar akan kebenaran dari ajaran Nabi. Kalau sudah baca
SMS ini jangan emosi ya Saudaraku? Salam sahabat.

(Perka) BNN Nomor 1 Tahun 2014 tentang
tata cara penanganan tersangka dan/atau
terdakwa pecandu narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki
peran besar dalam menentukan status hukum pelantun ”Menunggumu” tersebut.
TAT memiliki kewenangan menganalisis
peran seseorang yang tertangkap, menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika serta merekomendasi rencana rehabilitasi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika.
TAT terdiri atas dua tim yakni tim dokter
yang meliputi dokter dan psikolog yang
telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan serta tim hukum yang
terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan
dan Kemenkumham. Tim dokter bertugas
melakukan asesmen dan analisis medis,
psikososial serta merekomendasi rencana
terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Adapun tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika dan
penyalahgunaan narkotika berkoordinasi
dengan penyidik yang menangani perkara.
Setelah menerima hasil pemeriksaan
darah dan rambut Ridho dari Laboratorium BNN, tim langsung bekerja. Menurut
ketentuan dalam Perka BNN, tim asesmen
ini memiliki waktu maksimal enam hari
untuk mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi hasil asesmen kemudian
diserahkan kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri
setempat. Rekomendasi ini nantinya sebagai pegangan penyidik untuk memutuskan
apakah tersangka perlu direhabilitasi atau
tidak.
Pemakaian Sehari
Jumlah barang bukti sabu saat tertangkap akan menjadi salah satu pertimbangan
TAT. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No.4 Tahun 2010 disebutkan, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada
terdakwa yang tertangkap tangan dengan
barang bukti pemakaian satu hari yakni
kelompok metamfetamin (sabu) 1 gram.
Adapun barang bukti narkotika golongan
I kelompok metamfetamin hasil tangkap
tangan dalam kasus Ridho hanya seberat
0,76 gram atau masih di bawah ambang
batas pemakaian satu hari.
Di sisi lain, pengakuan Ridho yang mengatakan dirinya sudah menjadi penyalahguna Narkoba sejak dua tahun terakhir
akan diasesmen secara lebih mendalam
lagi. Dari hasil asesmen tim dokter akan
menyimpulkan tingkat keparahan Ridho
apakah masih dalam tahap coba pakai, teratur pakai ataukah pecandu berat.

Dari pengakuannya tersebut kemungkinan besar Ridho bukan lagi sebagai
penyalahguna tahap coba pakai. Pecandu
yang dikategorikan pecandu teratur pakai
maupun pecandu berat tidak direkomendasikan untuk rawat jalan apalagi
perawatan di rumah tahanan.
Faktor penentu lainnya adalah adatidaknya keterlibatan Ridho dalam jaringan
Narkoba. Jika dia terlibat secara aktif dalam
jaringan yang diduga memasok Narkoba
untuk para artis yang sedang didalami pihak
kepolisian maka peluangnya lolos dari TAT
sangat berat. Namun jika dia dinyatakan clear dan tidak terlibat dalam jaringan
maka itu akan menjadi data penguat bagi
tim untuk merekomendasi rencana terapi.
Andaikan gagal diajukan saat dalam
proses penyidikan, Ridho masih berpeluang
direhabilitasi meskipun divonis bersalah
oleh pengadilan. Pasal 103 UU No. 35 Tahun
2009 menyebutkan hakim yang memeriksa
perkara pecandu narkotika dapat memutus
dan memerintahkan yang bersangkutan
direhabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Apalagi jika
pasal yang didakwakan kepadanya adalah
pasal 127 ayat 1 maka rehabilitasi akan
dijadikan sebagai hukuman pengganti.
Merujuk pada kasus Ridho Rhoma ini
terlihat betapa pentingnya kesadaran bagi
para pecandu untuk melaporkan diri sehingga bisa langsung direhabilitasi tanpa
perlu menjalani proses hukum terlebih
dahulu. Pengajuan rehabilitasi setelah

tertangkap tangan walau memungkinkan
namun membutuhkan proses yang cukup
rumit. Meski bisa direhabilitasi, ancaman
hukuman penjara tetap bisa diterapkan
apalagi jika barang bukti di atas ambang
batas pemakaian sehari.
Padahal efek adiksi seperti dialami
Ridho yang sudah kecanduan selama dua
tahun terakhir membutuhkan penanganan
segera. Ketika tertangkap ada dua jerat yang
langsung mendera pecandu sekaligus yakni
jerat adiksi dan jerat hukum. Adiksi sesungguhnya sudah merupakan suatu hukuman
yang sangat berat. Bahkan ada kasus adiksi
yang terlambat ditangani berujung pada
kematian.
Meski begitu, paradigma humanis yang
diterapkan dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 terhadap pecandu hendaknya tidak menjadi alasan untuk menyalahgunakan Narkoba. Penyalahgunaan
Narkoba tidak hanya akan merugikan diri
sendiri tapi juga keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan negara.
Hal ini tentu juga perlu menjadi perhatian bagi kita semua betapa pentingnya
peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan anak muda.
Jangan sampai ada kejadian keluarga justru
jadi orang terakhir yang mengetahui anaknya adalah penyalahguna Narkoba.
Penulis adalah Penyuluh Narkoba Ahli
Pertama, Bertugas Di BNNK Serdangbedagai.

Indonesia Darurat Narkoba

Facebook
Smswaspada

+6282383362283
Setiap kali ada demo agar Ahok dicopot jabatannya, ada aktivis yg ditangkap
dgn alasan makar. Ini artinya Ahok itu tdk boleh diganggu, kalo diganggu berarti
mengganggu pemerintah dan langsung ditangkap. Begitulah cinta dan sayangnya
pejabat negara ini thdp Ahok selama kepemimpinan Jokowi, yg lain rmh sakit sumber
waras yg penjualannya tdk masuk di akal, tapi no problem. Nah byk2lah berdoa
semoga Allah melindungi negeri ini.
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Pangeran Dangdut Melawan Narkoba

APA KOMENTAR ANDA
SMS
08116141934
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Oleh Dinna F Norris
Juni 2015 angka pengguna sebesar 4,2 juta jiwa,
sedangkan di November 2015 bertambah menjadi
sebesar 5,9 juta jiwa. Indonesia sudah memasuki level
darurat terhadap Narkoba

B

arangkali selama ini kita berasumsi bahwa yang rentan tersandung Narkoba hanya orangorang yang jauh dari agama atau
mereka yang “terisolir” dari kehangatan
keluarga. Mungkin kita bergegas mengira
bahwa yang terseret pusaran Narkoba hanya publik figur yang sering ber-dugem
ria, atau mereka yang bersentuhan langsung
dengan dunia malam dengan segala software dan hardwarenya.
Namun efek Narkoba lagi-lagi menampakkan wajahnya. Pada 25 maret 2017, Polisi
menangkap Ridho Rhoma di sebuah hotel
di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat.
Dari tangan Ridho, Polisi menyita barang
bukti beruba sabu-sabu seberat 0,7 gram.
Sontak kabar anyar tersebut menjadi
perbincangan di kalangan masyarakat terlebih lagi warga jagad maya. Sebab Ridho
tidak hanya berprofesi sebagai penyanyi
dangdut, tapi juga putera dari seorang tokoh
di dunia musik, agama, politik serta perfilman nasional, Rhoma Irama, yang sangat
dikenal kepiawaiannya menulis lirik satiris
bernuansa moral, agama, dan syair menyuarakan kondisi bangsa seperti Mirasantika, Narkotika, Moderenisasi, dan
lainnya.
Tentu beragam pertanyaan menyeruak,
bagaimana bisa putera seorang tokoh
sekelas Rhoma Irama terjerat Narkoba?
Padahal tak ada yang meragukan kualitas
punggawa Soneta tersebut dalam merangkul dan mengedukasi keluarganya. Lantas
apa yang dapat dipelajari dari kasus ini?
Sejatinya Narkoba (narkotika dan obat
berbahaya) dan Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) bukan barang baru
di muka bumi, khususnya Indonesia.
Keduanya dikenal sebagai zat yang umumnya menghasilkan resiko kecanduan bagi
para penggunanya. Heroin, ekstasi, kokain,
sabu-sabu, dan zat adiktif lainnya telah
berhasil masuk dan menularkan pengaruhnya terhadap siapapun, tanpa pandang bulu.
Seniman, tokoh masyarakat, mahasiswa,
pelajar, pramugari, pilot, pejabat birokrat,
alat negara (militer dan kepolisian) serta
kita semua senantiasa menjadi target
berikutnya.
Berkaca dari kasus Ridho Rhoma,
semestinya dapat menyadarkan kita bahwa
sosok terdidik, berpendidikan baik, mem-

peroleh asupan agama yang cukup, diasuh
dalam lingkup keluarga yang harmonis dan
tokoh panutan sekalipun, tidak menjamin
selamat dari jerat barang terlarang ini.
Karena itu, hal yang perlu digaris bawahi
dan ditulis dengan tinta hitam terang-terang
dari kasus Ridho Rhoma adalah siapapun
orangnya, apapun profesi dan jenis kelaminnya, berapapun usianya, sangat rentan
terjerat Narkoba. Kini, zat yang memiliki
efek mematikan ini, peredarannya semakin
masif, dampaknya semakin hari semakin
menggejala. Faktanya, Narkoba‘model lama’
belum habis diberantas, muncul pula
Narkoba jenis baru yakni pil metilon –methylenedioxymethcathinone (MDMC) atau
sejenis zat psikotropik- seperti yang pernah
terjadi dalam kasus Raffi Ahmad, yang
sempat membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) kelimpungan.
Pemerintah dan jajarannya memang
cukup serius dan telah berusaha sebaik
mungkin untuk memberantas zat haram
ini. Diantaranya, dengan membentuk
sebuah lembaga khusus yakni BNN, yang
mana sebelumnya lembaga ini merupakan
lembaga nonstruktural yang dibentuk
berdasarkan keputusan presiden nomor
17 tahun 2002, yang kemudian diganti
dengan peraturan presiden nomor 83 tahun
2007.
Perlu dketahui, BNN yang berdasar hukum undang-undang nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika ini adalah sebuah lembaga
pemerintah non kementerian (LPNK) yang
bertugas melaksanakan kerja pemerintahan
di bidang pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Ia berada di bawah koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan dipimpin oleh kepala yang
bertanggung jawab langsung kepada
Presiden melalui koordinasi kepala Polri.
Selain itu, pemerintah melalui BNN
mulai memperketat aturan mengenai jenis
dan golongan Narkoba agar tidak kecolongan lagi seperti kasus yang terjadi tanggal
27 Januari 2013, di mana Kejaksaan Agung
menolak perkara Raffi Ahmad berdasarkan
asumsi bahwa zat yang merupakan turunan
dari ketinona tersebut belum masuk daftar
zat terlarang sesuai undang-undang nomor

35 tahun 2009 tentang narkotika.
Kemudian, diberlakukannya razia rutin
di beberapa tempat hiburan malam dan
lokasi yang ditengarai menjadi area transaksi,
hingga menangkap serta menghukum (dari
ringan hingga berat) para kurir, pengedar,
agen, bandar beserta jaringannya. Tetapi
ibarat angin yang dengan mudah menyusup di setiap celah, Narkoba selalu mendapat
jalan masuk, bahkan di lobang terkecil
sekalipun. Artinya, Narkoba, Napza apapun
sebutannya bukan perkara main-main.
Sebab peredaran Narkoba yang berlangsung
selama ini dapat merusak generasi, membahayakan negara, bahkan menghancurkan peradaban.
Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan bahwa sekarang ini Narkoba
tidak hanya merangkul orang dewasa sebagai kurir atau perantara, tapi juga mengestafetkan Narkoba melalui anak-anak. Ia
mengaku pernah bertanya kepada anakanak yang menjadi kurir narkotika. Mereka
mendapatkan imbalan Rp7 juta, bahkan
ada yang sampai Rp14 juta. Dia menceritakan salah satu modus yang dilakukan para
bandar adalah memanfaatkan anak-anak
mengantarkan narkotika via pesawat.
Beberapa kali pemerintah telah menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku
kejahatan Narkoba. Salah satunya di tahun
2015, dengan mengeksekusi mati 14 orang
terpidana yang sebelumnya diinapkan di
LP Nusakambangan. Namun hukuman
mati yang tadinya bertujuan sebagai efek
jera bagi para pelakunya, yang diprogramkan untuk meneror psikologi pengedarnya,
ternyata tak berjalan sesuai harapan.
Bahkan menurut data BNN di tahun
2015, kenaikan persentase pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 40 persen. Menurut Kepala BNN, Budi Waseso, pertumbuhannya justru meningkat signifikan dalam
periode Juni hingga November 2015 sebesar
1,7 juta jiwa. Di bulan Juni 2015 angka
pengguna sebesar 4,2 juta jiwa, sedangkan
di bulan November 2015 bertambah menjadi sebesar 5,9 juta jiwa.
Dengan kata lain, Indonesia sudah memasuki level darurat terhadap Narkoba.
Untuk itu dibutuhkan solusi lain dalam
pemberantasannya. Benar bahwa pelaku
(dalam hal ini user) wajib diberi sanksi atas
perbuatannya, namun mengolok-olok atau
menertawai bukanlah tindakan yang bijak.
Tentu saja kritik berlaku atas mereka, namun
bukan bullying atau melontarkan cemoohan melainkan kritik konstruktif yang bersifat mengayomi dan membangun kesadaran.
Dengan terus mengedukasi atau melakukan pendekatan persuasif dan humanis,
mungkin dapat dipraktekkan untuk meredam atau mengantisipasi geliat pertum-

buhan Narkoba. Meski prosesnya lamban,
setidaknya sebagai opsi kedua ketika hukuman mati tak lagi dipandang menakutkan.
Berdasarkan hal di atas ditambah kehadiran Narkoba-narkoba baru ini hendaknya
menyadarkan kita, membuat kita lebih awas,
lebih fokus, lebih waspada terhadap peredaran Narkoba khususnya di Indonesia, bahwa
Narkoba dapat mengintai kita kapan saja.
Mungkin kita bisa mengatakan bersih
atau aman dari jangkauan barang haram
tersebut. Namun harus diingat bahwa di
zaman millenial, di era perdagangan bebas
ini, siapa yang dapat menggaransi keluarga
kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita
akan terhindar dari godaan dan jeratnya?
Narkoba adalah murni kejahatan yang
tak bersangkut paut dengan Pilkada atau
masa lalu si pengguna. Narkoba merupakan hama yang harus diperangi, harus diberantas, dan menjadi PR kita bersama, untuk
itu para korban tak perlu dijadikan bahan
bully dan cemoohan. Satu hal yang harus
diingat bahwa kejahatan tak pernah tidur,
oleh karena itu kita lah yang dituntut untuk
senantiasa siuman terhadap ancamannya.
Penulis adalah Founder Sanggar Pelangi,
Alumni FISIP USU.

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.
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Refleksi Bencana Lingkungan

Surat Kepada Pak Ahok Di Jakarta
Kasus hukum yang Bapak jalani sekarang ini telah mendapat perhatian
serius dari berbagai kalangan. Bahkan di luar DKI hal ini selalu mendapat perhatian
dan diperbincangkan di saat-saat ada waktu yang tersisa. Saya memahami
bahwa hal ini bukanlah kasus yang tergolong biasa dan tidak semua orang punya
pemahaman hukum yang cukup sebagai bekal untuk mengamati kasus yang
bapak jalani. Hingga hal ini mendapat tanggapan pro dan kontra di tengah
masyarakat.
Hal ini memang tak sepantasnya terjadi karena akan berdampak kepada
suburnya berbagai komentar dan kritik yang terkadang di luar dari dugaan
dan harapan sebagaimana yang diharapkan. Kebebasan mengeluarkan pendapat
secara lisan maupun tulisan merupakan hak setiap orang, bahkan dijamin dengan
undang-undang yang berlaku saat ini. Apakah putusan hakim nanti mampu
meyakinkan semua pihak bahwa ia telah memutus perkara dengan seadil-adilnya.
Juga dengan sebaliknya apakah Bapak dapat menerima begitu saja tanpa
melakukan perlawanan dengan melakukan banding?
Saya berharap agar bapak menyerahkan diri kepada pihak berwajib dan
semoga Bapak bisa memahami apa yang terjadi saat ini dan mengambil hikmahnya.
Saya menyadari bahwa tak mudah untuk melakukan ini dan butuh pertimbangan
yang matang agar tidak menimbulkan akibat hukum yang baru apa lagi saat
ini sedang menuju putaran ke dua Pilkada DKI. Saya hanya sekedar memberi
saran, selanjutnya terserah kepada Bapak.
Alimuda Siregar, S.Ip
Angkola Barat, TAPANULI SELATAN

Menagih Janji Komisi D DPR Medan
Bapak/Ibu dan Warga Medan yang dimuliakan, setelah kita dari Koalisi
Masyarakat Sipil (KMS) Peduli Lapangan Merdeka melayangkan surat ke Komisi
D DPRD Medan tanggal 20 Februari 2015. Melalui surat undangan dengan No.005/
2689 tgl. 13 Maret 2015, Komisi D DPRD Medan mengundang koalisi untuk Rapat
Dengar Pendapat (RDP) hari Senin, 23 Maret 2015 di DPR. Singkatnya di akhir
pertemuan Landen Marbun dari partai Hanura telah menyampaikan dalam
pertemuan tersebut, mereka akan menggulirkan Pansus Lapangan Merdeka.
Besoknya, oleh dua harian lokal di Minggu pertama waktu itu, mempublikasikan
perihal janji DPRD tersebut. Mereka akan menggelar “Pansus Lapangan Merdeka”.
Ahmad Arif, SE selaku Ketua Komisi D dari fraksi PAN tahun 2015,
pernah memang memprotes dan mengecam tindakan perusakan Tugu Monumen
Proklamasi Republik Indonesia di sisi Timur Lapangan Merdeka
karena dibangunnya sarana parkir dan sederetan Ruko di atasnya.
Bersama anggota komisi lainnya, pernah berjanji ke publik bahwa mereka akan
memanggil Dinas Pertamanan, Dinas Perumahan dan Permukiman serta dinas
TRTB yang telah lalai memperhatikan keberadaan monumen tersebut. Hingga
kini, Pansus belum juga di gelar. Padahal, sudah ada tiga kali kita menyampaikan
surat ke Komisi D untuk mempertanyakan perihal Pansus tersebut. Namun hingga
kini belum ada balasan. Dan dua kali kita mengirimkan surat ke seluruh fraksi
yang ada di DPR–ada 9 fraksi, untuk meminta dukungan fraksi; mengingat Pansus
berjalan mimnimal harus ada 2 fraksi dan 11 kursi yang mengusulkan.
Memang bukan rahasia umum lagi. Kalau kita pernah mendengar untuk
berlangsungnya Pansus–jika tidak terkait dengan kepentingan partai langsung
dan atau karena adanya tekanan publik secara luas dan masif, biasanya dewan
akan bekerja jika dana operasional ada yang mendanainya. Apakah Bapak/
Ibu dan Warga Medan pernah mendengar isu seperti itu?
Artinya kondisi tersebut sebenarnya “setali tiga uang” di antara eksekutif,
legislatif dan yudikatif dalam menyelenggarakan tata kelola kepentingan publik
di negeri dan kota ini. Karena gaji pokok setiap bulan yang diterima bukanlah
biaya untuk menjalankan tugas pelayanan publik setiap hari. Dan dana operasional
yang dialokasikan untuk fraksi maupun sekratariat bersama dari pendapatan
daerah, bukanlah untuk membiayai rapat-rapat untuk para anggota dewan
dalam menyelesaikan masalah kepentingan umum yang perlu solusi.
Ternyata para anggota DPR bekerja, jika pemangku kepentingan tertentu
menyediakan uang-uang rapatnya mereka. Bisa dimaklumi, itulah sebabnya
kenapa kepentingan publik tidak mendapatkan keadilan di kota ini! Karena
kelompok yang akan dilayani adalah kelompok yang mampu membayar sebuah
regulasi!
Namun sembari kita mendengar berita yang tidak mengesankan itu. Kabar
baiknya adalah, setelah Pemko Medan tahun 2016 sedang menyusun rencana
tata bangunan dan lingkungan (RTBL) lapangan Merdeka Tahun 2016. Ternyata
tahun 2017, Pemerintah Nasional cq Kementerian PUPR sedang membuka paket
pekerjaan konsultan penyusunan rencana tata bangunan lingkungan (RTBL)
Kota Pusaka-Pusat Kota Medan.
Harapan kita bersama adalah, semoga proses penyusunan RTBL Kota Pusaka
yang akan berjalan oleh pemerintah provinsi–Dinas Ciptakarya dan PSDA,
mewajibkan konsultan yang mengerjakannya untuk melibatkan partisipasi
para pemangku kepentingan kota yang telah menyampaikan supaya luas dan
pola pemanfaatan lapangan merdeka itu di tata kembali sesuai regulasi dan
fungsi utamanya. Sehingga apa yang sudah menjadi catatan kita bersama, benarbenar bisa dituangkan oleh konsultan dalam dokumen tersebut.
Demikian yang perlu disampaikan.
Salam Hormat,
Miduk Hutabarat
Inisiator Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Medan-Sumut
MEDAN 20131

Oleh M. Anwar Siregar
Jaminan negara atas hak lingkungan yang baik dan
sehat, seharusnya memberi kesadaran pada pemerintah
dalam pengelolaan SDA yang harus mempertimbangkan
aspek lingkungan
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asyarakat diingatkan agar
tidak mengandalkan perkiraan cuaca atau perubahan
iklim saja sebagai bahan untuk
memprediksi potensi bencana yang harus
diwaspadai. Tetapi juga harus memahami
data penting dari para ahli geologi yang
sudah berulangkali mem-berikan pendapat
ilmiah dari sisi ilrnu kegeologian dan cabang
ilmu geologi terkait.
Pertama, bencana kebumian saling
terkait satu dengan yang lain. Material
erupsi gunungapi menjadi sumber material lahar dingin. Getaran gempa mampu
merekahkan tanah yang mudah terpicu
rnenjadi longsor. Kedua, bencana kebumian
tidak hanya dipicu oleh kegiatan dari dalam
bumi, bencana sering terjadi kali juga dipicu
oleh kondisi meteorologis dan aktivitas
manusia (anthropogenic). Ketiga, perubahan iklim global telah mernpengaruhi
terbentuknya cuaca ekstrim yang akan lebih
cepat memicu bencana longsor dan banjir.
Keempat, dengan perubahan iklim global ini menyebabkan prakiraan serta
prediksi bencana yang terpicu oleh kondisi
meteorologis menjadi semakin sulit.
Kelima, aktivitas manusia mampu
menyebabkan, meningkatkan potensi
bahkan memicu terjadinya bencana kebumian. Termasuk di dalamnya penyebab
turunnya muka tanah (subsidence). Keenam.
peran konstruksi rekayasa sangat diperlukan
untuk meningkatkan daya dukung tanah.
Untuk itu Ikatan Ahli Geologi Indonesia
kembali mengingatkan bahwa 1) LokasiIokasi bencana yang sudah dianggap aman
harus terus dipantau.Termasuk di antaranya
lokasi sekitar letusan gunungapi, lokasi
pascagempa, lokasi daerah terdampak
Lumpur Sidoarjo, serta lokasi-lokasi pascabencana lainnya. 2) Kepada seluruh masyarakat untuk terus mengenali kondisi lingkungan sekitarnya, ikut mengamati bila
dijumpai gejala-gejala awal bencana.Termasuk di dalamnya retakan, kebocoran tanggul
(bendung), serta tetap terus mewaspadai
bencana yang dipicu kondisi meteorologis
hingga akhir musim hujan ini.
3) Kepada instansi pemerintah yang
terkait dengan kebencanaan (BMKG, BNPB
serta Badan Geologi) untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Terus menerus memperbaharui prakiraan model kebencanaanyang akan dan telah terjadi sebagai dasar
koordinasi dalam penanganan. 4) Pentingnya fungsi ibukota bagi negara, serta berpotongannya batas-batas wilayahnya dengan batas DAS (Daerah Aliran Sungai)
menunjukkan keharusan peran Pemerintah
Pusat dalam menangani banjir. Banjir harus
dievaluasi dan ditangani secara nasional
dan dikoordinasikan dengan pemerintah
daerah. 5) Jebolnya tanggul dan bangunanbangunan air lainnya merupakan peringatan akan pentingnya perawatan serta pemeliharaan konstruksi-konstruksi bangunan
hasil rekayasa penanganan banjir ini.
Bencana Global
Bencana lingkungan di era global banyak terjadi karena kelalaian pemerintah,
disalahkan karena mudah tergiur mengalihfungsikan lahan sehingga daerah resapan
air semakin minim. Masyarakat juga disalah-

Nada Sukri Pane,
Guru Wirausaha

Bencana Geologi
Sebagian besar bencana alam merupakan bencana geologi. Bencana geologi
meliputi semua bencana yang timbul akibat
atau mengikuti suatu proses geologi. Proses-proses geologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses eksogenik (eksternal)
berasal dari luar bumi, dan proses endogenik (internal) yang berasal dari dalam
bumi. Proses eksogenik antara lain: pelapukan dan erosi. Proses endogenik, antara
lain: orogenesis, epirogenesis, pengangkatan, vulkanisme, dan tektonisasi.
Gempa Bumi dihasilkan oleh prosesproses magmatisme dan tektonisasi, letusan
gunung api dihasilkan oleh proses magmatisme (vulkanisme), tanah longsor dihasilkan oleh proses-proses erosi, pelapukan,
hidrologis, dan tektonik, serta banjir lebih
diakibatkan oleh proses erosi dan hasil kerja
manusia.
Sebagaimana diketahui, litosfer terpecah-pecah menjadi beberapa lempeng
besar dan banyak lempeng kecil yang relatif
saling bergerak satu sama lain. Pada saat
dua atau lebih lempeng saling bertemu atau
berpapasan, maka mereka akan saling
berdesakan atau bergesekan. Apabila pada
saat berdesakan atau bergesekan, tegangan
yang diderita batuan melebihi kekuatan/
ketahanannya, maka batuan tersebut akan
patah. Pada saat dua lapisan litosfer saling
bergesekan atau yang satu menggerus yang
lain pada suatu sesar (patahan), karena

adanya tekanan (stress) dari kedua belah
pihak, maka akan terjadi akumulasi energi
di sepanjang batas sesar tersebut. Bila suatu
saat kekuatan batuan tidak mampu lagi
menahan akumulasi energi, bagian-bagian
yang lemah akan bergeser, dan energi yang
terlepas pada saat batuan.
Ketika pijakan Bumi bergeser dapat
menimbulkan gelombang seismik yang
dikenal sebagai gempa. Berdasarkan pusat
kejadiannya, gempa dapat diklasifikasikan
sebagai gempa dalam, sedang, dan dangkal.
Yang paling sering menelan korban justru
gempa dangkal, seperti yang terjadi di Aceh,
Liwa, Bengkulu, Bantul Yogyakarta, dan
Nusa Dua Bali. Perlu refleksi pembangunan
fisik beretika building code gempa di daerah
rawan gempa.
Refleksi Adaptasi Bencana
Letak geografis Indonesia merupakan
kondisi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Refleksi adaptasi bencana dalam penataan ruang strategis mitigasi ruang
terhadap bencana perlu tindakan kuat untuk
mendorong perwujudan minimal 30 persen
dari luas DAS untuk kawasan hutan ataupun
tata ruang hijau terbuka di berbagai provinsi
dan kabupaten/ kota dalam meningkatkan
carbon sink dalam era global saat ini.
Mengarusutamakan konsep ekonomi
rendah karbon dalam penyelenggaraan
penataan ruang daripada konsep ekonomi
coklat yang telah banyak merusak lingkungan di era global dengan terbukti meningkatnya perubahan iklim secara ekstrim.
Carbon sink dalam bentuk peningkatan
lahan hutan dengan membatasi pembakaran dan diarahkan pada upaya pemeliharaan hutan berkelanjutan pencegahan
deforestasi dan degradasi hutan, pence-

gahan illegal logging, pencegahan kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan
lahan yang sudah lama berlangsung di
wilayah Sumatera dan Kalimantan dan kini
mulai merajalela di kawasan hutan Papua
dan Sulawesi. Dan pengembangan ecological dalam pengurangan emisi karbon
GRK dalam penyelenggaraan Penataan
Ruang di berbagai daerah di Indonesia
dalam mencegah bencana lingkungan geologi di era global saat ini.
Karena itu, jika selama ini konsep pembangunan berkelanjutan diyakini sebagai
suatu prinsip yang memperhatikan daya
dukung lingkungan, dan menjamin masa
depan kehidupan manusia, maka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi,
dan akuntabilitas menjadi sangat penting
untuk adaptasi bencana pada tahun 2017.
Selama ini aktualisasi dari prinsip-prinsip
tersebut secara efektif memang belum
mampu menjawab permasalahan tingginya
laju degradasi lingkungan. Karenanya
negara selaku pelaku mesti bertanggungjawab atas terjadinya bencana ekologi yang
kian massif.
Jaminan negara atas hak lingkungan
yang baik dan sehat, seharusnya memberi
kesadaran pada pemerintah dalam pengelolaan SDA yang harus mempertimbangkan
aspek lingkungan. Ini yang sering dilupakan
para pemegang kekuasaan dan kewenangan
pemerintah daerah sehingga terjadinya
berbagai bencana ekologi dan geologi di
Indonesia. Refleksi bencana tahun 2016
harus menjadi pembelajaran adaptasi
bencana ketataruangan tahun 2017.
Penulis adalah Enviroment Geologist,
bekerja sebagai ASN Di Lingkungan Pemprovsu.

Bencana Alam Dan Kesiapsiagaan Pemerintah

Ngopi
Mungkin Anda adalah pengangguran. Anda coba mencari pekerjaan ke sana
kemari, namun belum dapat juga. Sekali watu Anda singgah di warung buat
ngopi, sekaligus mencari lowongan kerja melalui koran. Tak lama kemudian
pesanan kopi disuguhkan di meja Anda. Tapi apakah pernah terlintas di pikiran
Anda, jika Anda yang menyuguhkan kopi tersebut, Anda yang jualan kopi, Anda
punya warung kopi. Why not, kenapa tidak?!
Tapi Anda harus punya modal, walaupun cekak. Ya, cukup satu juta saja.
Caranya Anda pergi ke keramaian, pajak, pasar kecamatan atau kota kecil.
Amati semua medan di antara warung, di sisi belakang toko, di belakang samping
penjual telur, di sudut pedagang pisang. Tak perlu besar, hanya dua kali tiga
meter atau satu setengah kali empat meter saja. Mungkin lapak ini kecil dan
terlindung di sudut, bahkan tak diperhitungkan sama sekali. Gunakan waktu
satu atau dua hari untuk memastikan lapak tersebut memang kosong.
Setelah menemukan lapak, kemudian tanyakan kepemilikan lapaktersebut
kepada orang sekitar. Jika pasar milik Pemko/Pemkab, biasanya harga sewa
lapak tersebut sangat murah. Tetapi jika milik rakyat maka terpaksa di sewa
dengan perjanjian hitam di atas putih. Biasanya harga sewa lapak sejemput
yang tersembunyi tersebut juga tidak terlalu mahal.
Selanjutnya Anda hanya memerlukan sebuah meja dan kursi panjang dua
meter. Agar tak banyak pengeluaran maka Anda dapat menggunakan kayu bekas.
Sebagai pelindung hujan, buatkan atap dari pelastik terpal sederhana.
Kemudian siapkan sebuah termos, enam buah gelas, sendok, dan dua buah
ember kecil tempat pencuci gelas. Tentu siapkan gula setengah kilo, kopi dua
ons dan teh sebungkus. Oh ya, jangan lupa membawa saringan teh dari rumah.
Ya sudah, mulai besok anda bisa jualan. Opps, ingat, hendaklah selalu menjaga
kebersihan.
Untuk teman minum kopi seperti kue atau penganan, Anda tak perlu cemas.
Pada hari ke empat atau ke lima biasanya akan datang pedagang menitipkan
kuenya tanpa modal. Karena kue akan dibayar setelah terjual. Bahkan Anda
terpaksa menolak titipan kue yang ke empat. Karena kalau terlalu banyak kue
dan penganan akan merusak nilai estetika warung imut Anda.
Sebenarnya ada kedai kopi besar di pinggir pasar tak jauh dari warung Anda.
Tapi Anda tak perlu cemas, karena Anda punya calon pembeli tersendiri. Calon
konsumen Anda adalah orang yang tak mau dilihat banyak orang, sedikit mau
tenang. Bisa jadi juga calon konsumen Anda adalahorang menunggu istri belanja,
pedagang berjalan, atau pedagang di sekitar Anda.
Karena posisi warung imut Anda nyaris tak terlihat. Untuk itu Anda harus
sabar, jangan mudah menyerah dan berputusasa. Yakinlah, ada ribuan calon
pembeli di sekitar Anda. Haa.., kan betul saya bilang. Ternyata pedagang Monja
depan Anda minta antar dua gelas kopi setiap hari. Besok akan ada konsumen
baru. Mungkin bapak penjual ember, inang jual sayur cabe, nenek penjual pisang?!
Pokoknya, jika satu hari teh kopi terjual 26 gelas atau menghabiskan satu kilogram
gula, maka keuntungannya bisa memberi makan anak istri. Okelah, selamat
punya warung kopi, semoga laris manis. Sekali waktu kami singgah ngopi. Oh
ya, jika labanya mulai meningkat, jangan lupa sedekah. Amin.

kan karena membuang sampah sembarangan hingga hidup di bantaran kali.
Pengusaha pun tidak luput dari tudingan
karena dengan caranya yang “licik” bisa
membangun bisnis atau perumahan di
lahan yang tidak sesuai peruntukannya.
Sebagai contoh, bencana banjir, tanah
longsor, dan kekeringan yang silih berganti
menjadi bencana yang melanda negeri ini
akibat daya dukung lingkungan tak mampu
lagi menahannya. Bencana lingkungan yang
terjadi hingga saat ini bahkan dirasakan
lebih sering dan parah, tidak serta-merta
terjadi begitu saja.
Sepanjang tahun 2016 di era global
ini, kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh
dikatakan terjadi begitu cepat, melampaui
kemampuan kita untuk mencegah dan
mengendalikan degradasi sumber daya
alam dan lingkungan.
Yang paling kentara adalah kerusakan
tata ruang air serta pencemaran air tanah
di berbagai daerah dan bencana ekologi
lainnya sepanjang 2016—yang memperparah kondisi tata ruang antara lain terjadi
kontaminasi air bersih dengan sumber daya
pangan dengan perubahan iklim global pada
lahan pertanian, yang telah menimbulkan
dampak kekeringan yang panjang di berbagai kota di Jawa.
Namun terjadi luapan kelebihan air
yang terbuang percuma dan telah mengalami kekotoran di berbagai daerah di
Sumatera dan sebagian Jawa serta Kalimantan. Dampak ini menimbulkan kerugian
bagi investasi lahan fisik pembangunan
dan terbatasnya rehabilitasi tata ruang dalam
jangka panjang.

Oleh Arifin Saleh Siregar
Kita masih gagap pascabencana, belum mampu menghadapi kejadian setelah bencana terjadi. Kita tidak tanggap
dan masih bingung apa yang harus dilakukan
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encana alam banjir bandang
yang menghantam sebagian
wilayah Kota Padangsidimpuan, Minggu malam, 26
Maret kemarin, tidak hanya menyisakan
rasa getir, sedih, dan pilu. Tetapi, musibah
yang merenggut nyawa dan memorakmorandakan ratusan rumah itu harus bisa
membuka mata hati dan pikiran kita betapa
pentingnya penanganan korban dan kesigapsiagaan pemerintah pascabencana
terjadi.
Banjir bandang yang terjadi di Kota
Padangsidimpuan sebagai indikasi juga
bahwa Provinsi Sumatera Utara memang
tergolong rawan bencana. Beberapa wilayah lainnya memang diyakini sebagai daerah
yang sering terjadi bencana, seperti kawasan
Sibolangit hingga Brastagi, Bukit Lawang
dan beberapa daerah lainnya di Langkat,
kawasan Tapanuli bagian Selatan, Tapanuli
bagian Utara, beberapa daerah di Pulau
Nias, dan juga di Kota Medan.
Kejadian di Padangsidimpuan itu sendiri
tidak pernah terduga sebelumnya. Tapi,
kalau Tuhan berkehendak dan alam terganggu, apa pun ternyata bisa terjadi. Merujuk berbagai bencana alam yang terjadi,
kesiapsiagaan pemerintah memang sangat
dituntut.
Gagap Pascabencana
Setiap ada bencana alam, tak jarang
kita justru terlibat dalam kondisi saling
menyalahkan, saling tuding penyebab bencana, dan saling tunggu siapa yang bertanggung jawab. Padahal, di sisi lain, korban
butuh bantuan mendesak dan penangananan jangka panjang untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya.
Sering sekali, para korban bencana justru tak mendapat bantuan yang maksimal
atau tidak mendapat penanganan yang
semestinya. Bahkan, seiring perjalanan

waktu, para korban pun terlupakan dan
mereka terpaksa berjuang dan bertarung
sendiri untuk kembali ke kehidupannya
semula atau setidaknya untuk bertahan
hidup.
Ini menunjukkan bahwa kita masih
gagap pascabencana. Kita belum mampu
menghadapi kejadian setelah bencana
terjadi. Kita tidak tanggap dan masih bingung apa yang harus dilakukan. Kita belum
maksimal mengerahkan semua potensi
yang ada untuk penanganan bencana. Kalau pun sebagian masyarakat langsung
melakukan penggalangan bantuan dan
dana, itu hanya wujud kebersamaan, rasa
simpati, dan bagian dari kepedulian.
Makanya dalam setiap bencana alam,
hal yang sering dipersoalkan adalah kesiapsiagaan kita, lebih-lebih kesiapsiagaan pemerintah. Sebab, harus disadari bahwa
pihak yang paling bertanggungjawab untuk
penanganan pascabencana alam adalah
pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lebih-lebih pemenritah
daerah (pemkab/pemko).
Ini tak perlu diperdebatkan. Semua
sudah tahu, pemerintahlah yang memiliki
daya (kekuatan), fasilitas sarana dan prasarana, serta dana untuk penanganan passcabencana tersebut. Jadi, kalau misalnya
penanganan bencana dianggap tidak maksimal maka yang layak mendapat sorotan
adalah pemerintah.
Secara struktural pemerintah memiliki
lembaga untuk bekerja menangani bencana
alam dan korban bencana. Di tingkat pusat
ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di setiap provinsi dan kabupaten/kota ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Selain itu di tingkat pusat ada juga Kementerian Sosial. Di provinsi dan kabupaten/kota ada Dinas Sosial atau Dinas
Kesejahteraan Sosial yang salah satu tugas

dan fungsinya adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS). Dan sudah jadi ketentuan bahwa
korban bencana alam termasuk satu dari
26 PMKS yang menjadi tanggung jawab
Kemensos dan jajarannya.
Selain itu masih ada lembaga-lembaga
lainnya di bawah jajaran pemerintah kabupaten/kota, misalnya kecamatan dan kelurahan atau desa. Malah, ada juga lingkungan
dan dusun, di mana kepala lingkungan atau
kepala dusunnya langsung bersentuhan
dengan masyarakat dan tahu apa yang terjadi dan apa kebutuhan masyarakatnya.
Bencana alam memang rahasia Tuhan.
Tetapi, dampak buruk akibat bencana alam
bisa dicegah dengan kesiapsiagaan pemerintah sebelum dan sesudah bencana terjadi. Seharusnya, pascabencana
alam, pemerintah dengan lembaga dan
perangkatnya sudah siap dan siaga melakukan berbagai kegiatan, seperti penyelamatan dan evakuasi korban maupun
harta benda, perlindungan korban, pengurusan pengungsi, pemenuhan kebutuhan
dasar, hingga penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
Pemerintah sudah harus ahli dan profesional melakukan semua itu, karena
mereka memang memiliki sumber daya
dan fasilitas lainnya. Masyarakat hanya
sebagai pendukung untuk memudahkan
dan memaksimalkan tugas-tugas pemerintah. Menyerahkan tugas-tugas tersebut
kepada masyarakat, apalagi sampai menuding masyarakat tidak turut serta, itu sudah
tidak betul.
Pemberdayaan Masyarakat
Bencana alam memang akan selalu
berakhir. Larut dalam sedih dan pilu tak
boleh berlama-lama. Sembari mengantisipasi terjadinya bencana-bencana lain,
tugas penting pascabencana adalah
bagaimana memberdayakan kembali
masyarakat yang menjadi korban bencana.
Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat (community empomermwnt) yang jadi
korban tak bisa ditunda-tunda.
Jim Ife (2007) menyatakan pemberdayaan masyarakat berarti memberi daya,
memberi power (kuasa), dan memberi
kekuatan kepada pihak yang kurang

berdaya. Menurut Payne (2001), pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu penyandang masalah untuk mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan
dalam mengambil keputusan dan tindakan
yang akan dilakukan yang berhubungan
dengan dirinya, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial.
Dalam hal pemberdayaan korban bencana alam, sekali lagi, pemerintahlah yang
harus siap dan siaga. Sebab, pemerintahlah
yang memiliki daya, power, fasilitas, dan
juga dana. Di sisi lain, korban bencana alam
ada pada pihak yang kurang atau tidak berdaya. Sekarang, mereka menjadi penyandang masalah yang tidak bisa melakukan
fungsi sosialnya. Mereka, para korban bencana alam harus mendapat bantuan agar
bisa kembali melaksanakan fungsi sosialnya.
Lazimnya, pascabencana alam,
pemerintah harus melakukan rehabilitasi
dan rekonstruksi. Rehabilitasi biasanya diartikan sebagai adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana pada wilayah pascabencana yang
salah satu tujuannnya adalah memunculkan
kembali kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat yang menjadi korban bencana.
Itu saja tentu tidak cukup. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemerintah juga harus memikirkan dan mencari
solusi bagaimana mengembalikan kerugian
harta benda yang dialami korban. Termasuk
menghilangkan dampak psikologis,
sehingga para korban tidak dihantui trauma
yang berkepanjangan.
Bahkan, jika perlu, pemerintah juga
berkewajiban melakukan relokasi (pemindahan) tempat tinggal para korban ke tempat
yang lebih layak dan jauh dari ancaman
bencana. Merangkul pihak ketiga (perusahaan/swasta) dan masyarakat untuk membantu tugas dan tanggung jawabnya adalah
bagian dari kesiapsiagaan itu.
Penulis adalah Ketua Prodi Ilmu
Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU.
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BMW Motorrad Luncurkan
R 1200 GS xDrive Hybrid
BMW Motorrad meluncurkan sepeda motor bertualang
baru, R 1200 GS xDrive Hybrid,
yang menjadi sepeda motor
pertama yang dilengkapi fitur
penggerak seluruh roda dengan teknologi hybrid.
Sepeda motor yang dikembangkan dari R 1200 GS Adventure tersebut diperkuat mesin
ganda berpendingin udara
maupun cair yang mampu
menghasilkan tenaga maksimum setara 125 tenaga kuda
(hp) pada tingkat putaran mesin
7.750 rpm dan torsi puncak 125
Nm pada 6.500 rpm.
Fitur penggerak seluruh
roda yang disematkan kepada
R 1200 GS xDrive Hybrid menghasilkan cengkeraman yang
lebih kuat bagi pengendara baik
itu di atas permukaan jalan yang
licin, berpasir maupun berlumpur, demikian keterangan
pers yang dirilis BMW Motorrad.
Fitur yang dihasilkan dari
sistem pengembangan BMW
Automobiles tersebut dapat
diaktifkan pengendara secara

manual lewat tuas 2WD yang
terletak di stang kemudi sebelah
kiri, yang akan mengaktivasi

silkan tenaga tambahan 33 kW
atau setara 45 hp, membuat total
tenaga maksimum sepeda

sistem e-Drive dengan manfaat
sebagai penggerak listrik maupun generator, yang mengha-
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BMW R 1200 GS xDrive Hybrid

motor menjadi 170 hp.
Sepeda motor tersebut telah
diuji dalam berbagai kondisi,
termasuk yang paling esktrem
ke North Cape, Norwegia dan
menyeberang Laut Barents
menuju Kutub Utara pulang
pergi.
“Kami sangat terkesima
sepeda motor ini nirmasalah
dan begitu bisa diandalkan, serta
sistem penggerak seluruh
rodanya bekerja bahkan di suhu
minus 56 derajat,” kata kepala
tim uji musim dingin BMW
Motorrad, Reiner Scherbeck.
“Ini untuk kali pertama kami
menawarkan sepeda motor
yang bisa dikendarai dengan
nyaman melintasi medan salju
setinggi 1,25 meter,” ujarnya
menambahkan.
Pihak BMW Motorrad menyatakan R 1200 GS xDrive
Hybrid akan segera dipamerkan
di sejumlah lokasi dalam waktu
dekat, dan unitnya sudah bisa
dimiliki pelanggan pada semester II 2017, meski harga resminya
masih belum dirilis.
(aci/m47/D)

Debut Asia Sedan Sport Kia Stinger
Kia Motors Corp memperkenalkan fastback sports sedan
terbaru mereka, Stinger, untuk
pertama kalinya di pasar Asia
lewat keikutsertaan mereka di
pameran Seoul Motor Show.
Seturut keterangan yang
diterima , Kia memajang Stinger
bersebelahan dengan mobil
konsep Kia GT Concept 2011,
yang merupakan konsep awal
dari desain akhir produksi massal
Stinger, sepanjang pamerang
pada 30 Maret - 9 April 2017.
Stinger merupakan fastback
sport sedan Kia yang bertenaga
dan mengusung semangat sejarah grand tourer, dengan estetika yang mencuri perhatian.
Stinger memiliki kabin yang
luas untuk mengakomodasi lima penumpang disertai barang
bawaan mereka, menjanjikan
pengalan berkendara stabil, perjalanan tenang dan pengendalian
yang gesit serta penekanan tenaga yang condong ke belakang.
Tiga pilihan mesin disiapkan
untuk pasar Korea Selatan, termasuk mesin twin turbo V6
berkapasitas 3,3 liter, mesin turbo
gasoline 2,0 liter dan mesin turbodiesel 2,2 liter. Masing-masing
mampu menghasilkan tenaga
maksimal 370 ps dengan torsi
puncak 52 kg.m, 250 ps dan 36
kg.m dan 202 ps dan 45 kg.m.
Selain itu, Stinger juga tersedia dalam pilihan penggerak dua
roda belakang dan penggerak
empat roda, serta berbagai sistem keselamatan aktif Drive WISE serta sistem elektronik adjustable suspense, Dynamic Stability Damping Control Suspension.
Lima pilihan sistem berkendara akan memberikan keleluasaan pengendara mengatur
pengalamn berkendara mereka
termasuk mengubah karakter
suspensi, throttle dan kemudi.
Di Seoul Motor Show 2017,
Stinger ditampilkan dengan
interpretasi desain baru berupa
cat finishing kuning serta grill
depan baru, intake udara dan
kisi-kisi jendela carbon fiber
yang ringan. (aci/m47/B)

Toyota Recall 2,9 Juta Mobil
Pabrikan mobil raksasa asal
Jepang, Toyota, mengumumkan
akan menarik kembali kendaraannya secara global dalam
kampanye recall (penarikan
massal) terhadap 2,9 juta unit
mobilnya. Recall terkait dengan
inflator kantung udara (airbag)
besutan Takata.
Mobil yang terkena dampak
kampanye recall yakni sedan
Corolla Axio dan Crossover
RAV4 yang tersebar di banyak
negara, di antaranya Jepang,
China, dan sejumlah negara
lainnya.
Masalah yang terdapat pada
inflator milik Takata, karena

memiliki kecacatan dan dapat
mengembang terlalu kuat hingga berisiko mencelakai penumpang. Efeknya serpihan pecahan
inflator dapat terpental dan
mengenai pengemudi. Demikian dilansir Autoblog.
Setidaknya sudah ada 16 kasus kematian yang dikaitkan
dengan meledaknya inflator airbag Takata saat mobil mengalami kecelakaan. Kasus itu paling
banyak terjadi di AS.
Menurut otoritas transportasi global, inflator Takata mengandung senyawa bahan kimia
amonium nitrat yang membuat
tak aman jika digunakan tanpa

proses pengeringan maksimal.
Maka itu, para produsen mobil
yang menggunakan inflator dari
Takata diminta untuk menarik
mobil-mobilnya. Jumlahnya
sangat besar, ada 100 juta mobil
yang ditarik akibat kasus itu.
Takata sendiri saat ini sedang
mencari sponsor keuangan
agar dapat mengatasi pembayaran biaya terkait dengan kampanye penarikan massal. Bulan
lalu, mereka mengaku bersalah
atas tuduhan kejahatan di AS
sebagai bagian dari penyelesaian AS$1 miliar selama kasus
kerusakan inflator.
(vci/m47/B)

Honda Recal 172.874 Unit
Di Indonesia
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Kia Stinger

Hyundai Siapkan Small MPV
Hyundai Motor diam-diam
menyiapkan produk small SUV
yang diberi nama Kona. Bukan
di awang-awang, namun sudah
dalam wujud model produksi.
Mobil tersebut akan diperkenalkan pada musim panas tahun
ini atau pada Juni, lalu akan
dipasarkan mulai Oktober.
Kona akan mengisi segmen
small SUV kelas B dengan pesaing di antaranya Nissan Juke.
Belum lama ini Hyundai
menunjukkan gambar penggoda atau teaser dari Kona. Namun hanya sedikit yang diungkap yakni bagian headlamp.
Desain lampu sipit itu tak seperti
digunakan pada mobil Hyundai
yang dipasarkan saat ini. Hal
ini menyiratkan bahwa Kona
akan mengusung bahasa desain
yang baru.
Sebagai pendatang baru,

adalah 1,5 liter, 4 silinder, turbodiesel, yang mampu menghasilkan tenaga 90 hp dan torsi
220 nm. Sementara versi bensinnya mengusung mesin berkapasitas 0,9 liter, 3 silinder, turbocharged, bertenaga 90 hp dan
torsi 140 nm serta mesin 1 liter,
naturally aspirated, bertenaga
71 hp dan torsi 95 nm.
Di sana, Nissan March dibandrol mulai 11.995 poundsterling hingga 18.765 poundsterling atau sekira Rp200 jutaRp312,4 juta.

PT Honda Prospect Motor
(HPM) selaku Agen Pemegang
Merek mobil Honda di Indonesia mengumumkan kampanye penggantian komponen
airbag inflator yang mengembang secara berlebih (over
deployment) pada beberapa
model di Indonesia.
HPM menjalankan kampanye ini sebagai bagian dari program global yang dijalankan
oleh Honda Motor Co Ltd guna
memastikan standar keselamatan dan kualitas yang tertinggi pada seluruh produknya.
Program ini merupakan lanjutan dari program yang pernah
ada sebelumnya.
“Kampanye ini merupakan
bagian dari program global yang
dijalankan oleh Honda Motor.
Co.Ltd. untuk menjamin kualitas tertinggi pada setiap produk
Honda yang diproduksi dan
dipasarkan di Indonesia,” kata
Jonfis Fandy, Marketing and
After Sales Service Director PT
Honda Prospect Motor dalam
keterangan tertulisnya, Senin
(3/4).
Kampanye ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya
keadaan airbag mengembang

sebagaimana mestinya pada
saat terjadi benturan yang memenuhi syarat, mungkin mengembang secara berlebih akibat tekanan gas yang berlebihan,
sehingga berpotensi membahayakan penumpang depan pada
saat terjadi kecelakaan.
Proses penggantian komponen airbag inflator pada semua
mobil konsumen yang teridentifikasi dilakukan tanpa pengenaan biaya apapun.
Kampanye penggantian
komponen ini akan mulai dilaksanakan pada Senin (10/4) yang
dilakukan secara bertahap di
seluruh diler resmi Honda di
Indonesia. Proses penggantian
berlangsung kurang lebih
selama 1 - 2 jam.
Diler resmi Honda juga
akan mengirimkan surat pemberitahuan langsung kepada
para pemilik mobil yang ter-

identifikasi. Para pemilik mobil
Honda pun dapat memeriksakan kendaraannya teridentifikasi atau tidak di website Honda
https://www.honda-indonesia.com/news-room/productupdate.
Untuk teknis pelaksanaan
dan kelancaran proses perbaikan, konsumen dapat menghubungi atau datang ke diler resmi
Honda terdekat untuk mendaftarkan kendaraannya, atau
menghubungi Honda Customer Care di toll free 0-800-1122-789 dari hari Senin-Jum’at,
pukul 09.00 s/d 17.00 WIB.
“Konsumen yang kendaraannya terdampak berhak mendapatkan penggantian komponen untuk memastikan kendaraannya berada pada standar
keselamatan dan kualitas yang
tertinggi,” pungkas Jonfis Fandy.
(aci/m47/B)

Model yang teridentifikasi program ini meliputi:
Model
T
ahun Produksi
Jumlah
Honda Accord
2003-2012
12.006
Honda City
2009-2012
9.267
Honda Civic
2009-2011
4.829
Honda CR-V
2009-2012
44.650
Honda Jazz
2009-2012
62.691
Honda Freed
2009-2012
38.590
Honda Odyssey
2004-2008
841

net

Kona akan diposisikan di bawah
jajaran keluarga SUV Hyundai,

Nissan March Baru Di Inggris
Nissan March (Micra) generasi terbaru atau kelima lebih
dulu meluncur di Inggris. Untuk
permulaan, March dipasarkan
dalam tiga pilihan mesin, dua
bensin dan satu diesel. Seluruhnya masih menggunakan
sistem transmisi manual.
Ke depannya Nissan UK
(Inggris) akan melengkapi
March dengan pilihan sistem
transmisi otomatis. Tak hanya
itu, akan ada pula pilihan mesin
baru.
Mesin diesel yang digunakan
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Toyota Corolla Axio.

Fitur keamanan standarnya adalah enam airbag, lane
departure warning dan intelligent lane intervention, serta
intelligent emergency braking
dengan pendeteksi pejalan kaki.
Selain itu interior dihiasi
dengan material soft touch dua
warna, lampu halogen, dan
spoiler belakang.
Generasi kelima March dipastikan akan masuk Asia Tenggara, dengan Thailand sebagai
negara pertamanya.
(okc/m47/B)
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yakniTucson dan Santa Fe. Kona
sendiri diambil dari nama distrik
di Hawaii. Demikian dikutip
dari Autoexpress.
Seperti gambar penggodanya, tak banyak informasi lain
soal Kona yang diungkap
Hyundai untuk saat ini. Namun
Hyundai menjanjikan akan
memberikan beberapa detail
Kona dalam waktu dekat.

Meski demikian, beberapa
informasi berkembang menyebutkan Kona dibangun menggunakan platform yang sama dengan i20. Sementara jantung
penggeraknya mengusung jenis
yang sama dengan all new i30,
yakni mesin bensin 1 liter, 3
silinder, turbocharged; mesin
bensin 1,4 liter, 4 silider; serta
diesel 1,6 liter. (okc/m47/B)
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Honda Accord 2012

Benelli Ikut Ramaikan Kelas Bebek Di Malaysia
Benelli, produsen asal Italia
yang kini berkolaborasi dengan
perusahaan China bernama
Qianjiang Group itu untuk
pertama kalinya merilis motor
bebek melalui RFS150i.
Kabar ini sebelumnya dianggap rumor belaka, tetapi menjadi kabar yang sah setelah motor supercub tersebut resmi mendarat di negeri jiran, Malaysia.
RFS pada motor bebek ini
merupakan singkatan dari
Rider For Speed. Benelli RFS150i sudah injeksi dengan pembenaman mesin SOHC-4 klep
dan tenaga puncak mencapai
15,5 daya kuda (dk) pada 8.500
rpm dan torsi 13 newon meter
(Nm) pada 7.000 rpm. Pabrikan
mengklaim motor ini sudah
mendaulat emisi Euro 3. Demikian seperti dilansir Paultan.
Yang paling menarik dari
motor ini sebenarnya adalah
wujudnya yang sangat mirip dengan Yamaha MX King. Entah

apa maksud pabrikan membuat
motor dengan desain sangat
mirip dengan ‘kuda besi’ yang
su0dah dirilis di pasaran. Kabar
anonim menyebut, Benelli RFS150i dibuat mirip MX King karena model ini memang cukup
diminati di pasar Malaysia.
Sejenak mengabaikan wujud, ada yang menarik saat melirik di sektor kaki-kaki. Motor
itu sudah dipersenjatai suspensi
upside down, yang kebanyakan
hanya berada di motor-motor
mahal. Speedometer RFS150i
juga sudah digital, dua cakram,
pelek racing, dan ban berukuran
gambot. Kapasitas tangki bahan
bakar RFS150i 4,8 liter dengan
bobot mencapai 115 kg.
Dalam keterangan yang disampaikan Benelli, motor ini
dijual dengan bandrol 7.407 RM
atau setara Rp22,2 jutaan (kurs
Rp3.010 per RM)., dengan tiga
pilihan warna , yakni kuning,
merah, dan biru. (vci/m47/B)
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