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KPK Tahan Tersangka
Korupsi Pengadaan Quran

AKSI WALKOUT : Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani melakukan interupsi
kepada pimpinan untuk menolak hak angket KPK saat Rapat Paripurna DPR di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4). Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat
dan Fraksi PKB melakukan walk out setelah DPR memutuskan untuk melanjutkan
pembahasan hak angket yang dinilai masyarakat akan melemahkan KPK tersebut.

Indonesia-Filipina Buka Jalur
Pelayaran Kapal
Jakarta, (Analisa)
Indonesia dan Filipina sepakat membuka
jalur pelayaran kapal roll on-roll off (RoRo) dari Davao/General Santos, Filipina
Selatan, ke Bitung, Sulawesi Utara.
Kesepakatan itu ditandai dengan adanya
komitmen bersama antara Presiden Joko
Widodo dan Presiden Rodrigo Duterte dalam pernyataan pers bersama keduanya di
Istana Malacanang, Filipina, Jumat (28/4).
Keduanya sepakat bahwa konektivitas
antara Indonesia dan Filipina merupakan
perwujudan konektivitas Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang
diharapkan terealisasi akhir pekan ini.
“Pada 30 April 2017, kami berdua akan
meresmikan pembukaan jalur pelayaran
Ro-Ro di Davao/General Santos ke Bitung
yang merupakan bagian penting pembangunan konektivitas ASEAN” kata Presiden Jokowi.
Selain kerja sama dalam bidang perhubungan, dalam pertemuan tersebut, kedua
kepala negara juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja sama dalam
bidang pertanian.
Sebagai negara bertetangga, Indonesia
dan Filipina juga sepakat meningkatkan
kerja sama di berbagai sektor yaitu di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan antarrakyat kedua negara.
Di bidang perdagangan, kedua negara
mencatatkan nilai pertumbuhan yang positif
pada 2016. Perdagangan kedua negara
meningkat sebesar 32 persen dari 2015.
“Kita sepakat untuk selenggarakan Joint
Working Group on Trade Indonesia-Filipina pada tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.

Di bidang investasi, Presiden Jokowi
mengatakan bahwa ia akan terus mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia
berpartisipasi pada sektor ritel dan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangkit listrik, jalan tol, dan kereta api di
Filipina.
Dalam kerja sama maritim, khususnya
demilimitasi maritim, Jokowi dan Duterte
juga sepakat untuk menyelesaikan ratifikasi
Perjanjian Batas ZEE (Zona Ekonomi
Eksklusif) pada tahun ini dan mendorong
penyelesaian batas landas kontinen secepatnya.
“Di bidang keamanan maritim, kita
sepakat untuk dapat meluncurkan patroli
maritim tiga negara (Trilateral Maritime
Patrol/TMP) Indomalphi dalam waktu
dekat,” ucap Presiden Jokowi.
Dalam upaya memerangi kejahatan
lintas batas dan terorisme, kedua pemimpin
juga sepakat untuk menyelenggarakan Joint
Working Group on Counter Terorism pada
tahun ini.
“Kami sepakat untuk memperpanjang
MoU Kerja Sama Pemberantasan Terorisme 2014 serta memperkuat kerja sama
informasi intelijen,” kata Jokowi.
Adapun di bidang hubungan antarrakyat, Presiden mengatakan bahwa dia dan
Presiden Duterte sepakat untuk memperkuat kerja sama perlindungan warga negara
kedua negara dan para buruh migran
ASEAN.
Hubungan 70 tahun
Sementara, Presiden Duterte dalam keterangan persnya menyampaikan pihaknya
merasa terhormat dapat menjadi tuan rumah
(Bersambung ke hal. 8)

Antara/akbar nugroho gumay

Hak Angket terhadap KPK Disetujui

Sikap DPR Menuai Protes
Jakarta, (Analisa)
Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang menyetujui penggunaan hak angket terhadap
KPK, Jumat (28/4) menuai protes. Tiga fraksi mengajukan
protes karena pimpinan lembaga dianggap tidak akomodatif
terhadap suara fraksi yang menolak usulan itu.
Beberapa pihak juga menilai, keputusan rapat paripurna DPR RI tersebut
juga dinilai cacat prosedur serta bertentangan dengan undang-undang yang
berlaku.
“Apakah usul hak angket tentang
pelaksanaan tugas KPK yang diatur
dalam UU KPK dapat disetujui menjadi
hak angket DPR?” kata Wakil Ketua
DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta,
kemarin.
Setelah itu anggota DPR menyatakan setuju dan kemudian Fahri dengan
cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil.
Namun, beberapa saat kemudian, beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai
Gerindra maju ke depan meja pimpinan
DPR sebagai bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Tapi protes itu diabaikan Pimpinan
DPR sehingga rapat tetap berjalan.
Dalam penjelasannya, wakil pengusul hak angket KPK Taufiqulhadi
menjelaskan, tidak dapat dimungkiri
bahwa kinerja KPK mendapatkan
penilaian yang baik dari masyarakat.
Tapi, hal itu bukan berarti prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu
menjadi perhatian.
“Apalagi dalam kaitannya dengan
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

KPK, Komisi III mendapatkan masukan tidak selalu berjalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi itu sesuai perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik,” ujarnya.
Dia mencontohkan terkait tata kelola
anggaran, Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Kepatuhan KPK 2015 mencatat
ada tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK
terhadap perundang-undangan.
Selain itu, Komisi III DPR juga
mendapatkan informasi ada pembocoran dokumen dalam proses hukum
seperti berita acara pemeriksaan (BAP),
surat perintah penyidikan (Sprindik),
dan surat cegah dan tangkal (Cekal).
Walk out
Dalam sidang, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKB
memprotes keputusan Pimpinan DPR
yang dianggap tidak mengakomidasi
suara fraksi yang menolak usulan Hak
Angket KPK. Bahkan, mereka keluar
dari rapat pripurna atau walk out.
“Gerindra juga tidak mau ngotot.
Kalau mau ambil keputusan bisa
melalui lobi dahulu. Namun ini tidak
dilakukan lobi, langsung diambil keputusan,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani usai Rapat
Paripurna DPR, Jakarta, Jumat.
Dijelaskannya, Gerindra sebenarnya
mengusulkan agar persoalan itu ditunda

pengambilan keputusannya dan dilakukan lobi tingkat fraksi seperti biasa
terjadi di DPR.
Namun, menurut dia, kalau cara
yang diambil Pimpinan DPR tidak
mendengarkan pendapat anggota DPR
yang lain , Gerindra memutuskan walk
out dan tidak bertanggung jawab dengan persoalan tersebut.
“Ya sudah, kami mendinggan walk
out. Kami tidak tahu dan tidak bertanggung jawab apa yang diputuskan,”
tegasnya.
Sekretaris Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan fraksinya
walk out karena kecewa terhadap pimpinan sidang yang tidak mengakomodasi suara anggota dewan.
Dia menilai pimpinan rapat tidak
menjalankan mekanisme yang sesuai
peraturan yang ada.
Sementara, anggota Fraksi Partai
Demokrat Erma Suryani Ranik dalam
rapat paripurna itu membacakan sikap
fraksinya yaitu memandang hak angket
ini mengarah pada pelemahan KPK dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Erma mengatakan klarifikasi penggunaan kewenangan-kewenangan luar
biasa yang dimiliki KPK dalam pemberantasan korupsi adalah keniscayaan.
“Namun, hal itu dapat dilakukan
dengan cara dan mekanisme lain yang
dimungkinkan UU tanpa ganggu iklim
pemberantasan korupsi,” imbuhnya.
F-Demokrat menurut dia mengajak
masyarakat untuk mengawasi kerja
KPK agar menjadi institusi kredibel,
akuntabel dan tidak pilih kasih dalam
(Bersambung ke hal. 8)

Jakarta, (Analisa)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan
penahanan terhadap Ketua Umum Angkatan Muda Partai
Golkar (AMPG) Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq,
tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan anggaran dan
pengadaan Quran.
“Kami lakukan penahanan terhadap tersangka Fahd El
Fouz (FEF) terkait kasus indikasi suap dalam dua proyek
di Kementerian Agama. Kami lakukan penahanan untuk
20 hari ke depan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya
Guntur Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK, Febri
Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/4).
KPK meyakini sudah memenuhi Pasal 21 KUHAP soal
bukti yang cukup dan juga beberapa-beberapa alasan
objektif dan subjektif terkait penahanan terhadap Fahd
El Fouz itu.
“Selain itu, terkait dengan kecukupan bukti untuk
dilakukan penahanan, kita tahu ada dua orang yang pernah
dijerat dalam kasus ini, sudah berkekuatan hukum tetap
dan beberapa fakta persidangan juga sudah cukup kuat
untuk mengkonfirmasi dugaan tindak pidana korupsi yang
juga dilakukan oleh Fahd El Fouz," ucap Febri.
Pada Kamis (27/4), KPK baru mengumumkan Fahd
sebagai tersangka ketiga dalam kasus tindak pidana
korupsi menerima hadiah atau janji pengurusan anggaran
dan/atau pengadaan kitab suci Quran pada APBN-P 2011
dan APBN 2012 serta pengadaan laboratorium komputer
MTs TA 2011 di Kementerian Agama.
Dua tersangka lainnya sedang menjalani hukumannya
karena sudah dijatuhi vonis, yaitu mantan anggota Komisi
VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar yang
divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta
subsider 1 bulan kurungan dan anaknya Dendy Prasetia
yang divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta
subsider 1 bulan kurungan pada 2013.
Indikasi kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp3,4
miliar. Fahd disangkakan Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18
UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
20/2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto pasal 65 KUHP
dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama
20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Dalam perkara ini Zulkarnaen, Dendy dan Fahd
menerima Rp14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus
sebagai commitment fee sebesar Rp4,74 miliar untuk
pengadaan laboratorium komputer dan Quran pada 2011
dan 2012 sejumlah Rp9,25 miliar, ditambah Rp400 juta
karena berhasil memperjuangkan anggaran dalam APBNPerubahan.
Fahd adalah narapidana pemberian suap kepada
mantan anggota badan anggaran dari Fraksi PAN Wa Ode
Nurhayati terkait bantuan pengalokasian anggaran bidang
infratstruktur jalan pada Dana Penyesuaian Infrastruktur
Daerah (DPID) 2011 untuk Aceh Besar, Pidie Jaya, dan
Bener Meriah dan sudah divonis 2,5 tahun penjara dan
denda Rp50 juta. (Ant)

Lanal TBA Amankan 8 WNA
Tanjungbalai, (Analisa)
Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjungbalai-Asahan
(Lanal-TBA) mengamankan delapan imigran gelap warga
negara Somalia serta seorang tenaga kerja Indonesia (TKI)
di perairan Kuala Bagan Asahan, Jumat (28/4).
Komandan Lanal TBA, Letkol Laut (P) Bagus Badari
Amarullah didampingi Perwira Operasi (Pasops), Kapten
Laut (P) Kresna Wisuda dan Perwira Intelijen (Pasintel),
Lettu Marinir Bania Langkari mengatakan, awalnya tim
WFQR 1 mendapat informasi ada kapal membawa imigran
gelap dari Malaysia menuju Tanjungbalai.
Begitu mendapat informasi tersebut, dia memerintahkan
kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla) SSG II-1-47
untuk lebih waspada melaksanakan patroli terbatas di
sekitar perairan Kuala Bagan Asahan.
Setiba di sekitar lampu, Patkamla SSG II-1-47 dipimpin
Peltu Kom melihat kapal yang berlayar dari Kuala Bagan
Asahan menuju Tanjungbalai. “Setelah itu langsung
dilakukan pengejaran,” katanya.
Saat Danpatkamla SSG II-1-47 mendekati sasaran
dalam jarak 100 meter, kapal tanpa nama itu kandas di
dekat pantai karena air surut. Terlihat dua orang melompat
ke pantai dan lari ke hutan yang masuk wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Asahan.
“Diduga dua orang yang melompat itu adalah nakhoda
dan ABK,” jelasnya.
Setelah didekati dan diperiksa, ternyata di bawah palka
kapal ditemukan delapan imigran gelap warga negara
Somalia, masing-masing 4 lelaki dan 4 perempuan. Juga
seorang tenaga kerja wanita (TKW) ilegal berdomisili di
Labuhan Deli.
Kapal beserta 9 penumpangnya itu kemudian digandeng
menuju Poskamla Bagan Asahan untuk pemeriksaan dan
penyelidikan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para imigran berangkat
dari Yaman menuju Somalia kemudian Malaysia dan
menginap sebagai turis selama dua minggu di Malaysia.
“Dari Malaysia, mereka berangkat ke Indoneaia dengan tujuan akhir Medan. Mereka dimintai ongkos 900
dolar AS dan paspor mereka dibawa nakhoda kapal tanpa
nama itu,” katanya.
Setelah dilakukan pemeriksaan di Poskamla Bagan
Asahan terhadap badan dan barang bawaan para imigran
gelap dan TKI ilegal itu, tidak ditemukan barang berbahaya
maupun barang terlarang lainnya.
“Setelah didata, mereka akan kita serahkan kepada
petugas imigrasi untuk diproses lebih lanjut,” demikian
Bagus Badari Amarullah. (rm)

Asa di “Kampung” Perajin Motif Aceh
Oleh: Khaddin

Antara/rosa panggabean

KUNJUNGAN KENEGARAAN : Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada kunjungan kenegaraan di Istana Malacanang,
Manila, Filipina, Jumat (28/4). Pada kesempatan tersebut Indonesia dan Filipina
menandatangani dua kerja sama yaitu di bidang pertanian dan konektivitas laut, serta
melakukan pertemuan bilateral.

SEJUMLAH pemuda larut dalam
bekerja, menyelesaikan tugasnya di
sebuah ruangan rumah toko (ruko)
sederhana berkonstruksi kayu, Rabu
(19/4) pagi. Tangan mereka masingmasing memegang sehelai bahan kain
bermotif Aceh, dan dengan lincah
tampak meletakkan ke bawah jarum
mesin jahit yang mereka ditempati itu.
Para pemuda ini didampingi dua
pria paruh baya. Mereka duduk di
posisi mesin jahit masing-masing
seraya memusatkan pandangan ke
depan mesin jahit ini. Mereka mengolah bahan-bahan kain bordir
bermotif Aceh itu menjadi aneka hasil
kerajinan.
Begitulah aktivitas perajin muda di
tempat kerajinan tas bordir motif
Aceh kepunyaan Saifuddin (50),
Desa Ulee Madon, Muara Batu, Aceh

Utara.
Bagi Saifuddin keterampilan adalah modal utamanya. Berkat keterampilan dan kerja keras selama dua
tahun, dia berhasil membangun
tempat kerajinan berskala kecil sejak
1995. Banyak pemuda kemudian
menimba ilmu membuat aneka kerajinan bordir motif Aceh di tempatnya
itu.
“Saya menyisihkan hasil kerja
menjahit. Setelah uang terkumpul,
saya memutuskan membuka tempat
kerajinan sendiri dan melatih pemuda
agar memiliki keterampilan sehingga
memiliki bekal bekerja membuat
kerajinan ini,” katanya.
Membangun usaha kerajinan tersebut tidak semulus dibayangkan.
Awalnya, dia harus memulai usahanya
dengan satu unit mesin jahit manual.
Bahkan, dia bangkrut pada 1998.
Kini, dia mampu mempekerjakan

103 perajin. Mayoritas adalah masyarakat desa, baik lelaki maupun perempuan, yang setiap hari secara
bergilir bekerja menghasilkan aneka
kerajinan itu.
Kini, pria lulusan sekolah menengah pertama (SMP) itu sudah memiliki sejumlah mesin jahit otomatis.
Sehingga, setiap hari para perajin
dapat bekerja membuat dan menjahit
tas bordir motif Aceh di ruangan yang
telah disediakan.
Tembus pasar luar negeri
Kerajinan membuat tas bordir motif Aceh di desa Ulee Madon dan
Meunasah Aron sudah ada sejak 1980.
Kala itulah mayoritas pemuda dan
perempuan belajar membuat kerajinan. Sekarang, banyak dari mereka
yang memiliki keterampilan itu.
Bahkan, ibu rumah tangga juga
memiliki mesin jahit masing-masing
(Bersambung ke hal. 8)

Analisa/ridwan marpaung

DIAMANKAN: Danlanal TBA, Letkol Laut (P) Bagus
Badari Amarullah didampingi Perwira Operasi Kapten
Laut (P) Kresna Wisuda dan Perwira Intelijen Lettu (Mar)
Bania Langkari berbincang dengan seorang WNA asal
Somalia yang diamankan, Jumat (28/4).
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Setelah Ditemukan CHR

Duterte Siap Selidiki Tahanan Rahasia
Manila, (Analisa)
Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Jumat
(28/4) mengatakan akan menyelidiki tahanan
ilegal para tersangka narkoba yang ditempatkan
di sel rahasia di kantor-kantor polisi Manila.

Providence, (Analisa)
Lima ratus warga Rhode Island menerima duplikat
cek pengembalian uang pajak senilai total 364 ribu
dolar.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan telah
terjadi kesalahan manusia (human error) terkait
peristiwa itu.
Cek-cek tersebut dikirim dalam satu kelompok pengembalian uang melalui surat, Jumat (28/4). Cek
yang diterima warga serupa, namun hanya satu dari
dua cek yang dapat diuangkan.
Departemen Administrasi dan Dinas Pendapatan
Rhode Island menyatakan mereka berharap tidak ada
dampak finansial. Mereka mengatakan berusaha
mencegah duplikasi cek kembali terkirim.
Direktur kebijakan Departemen Administrasi
Allison Rogers mengatakan orang-orang dapat
menguangkan satu cek dan mengembalikan yang
lainnya kepada pemerintah, menurut satu penjelasan
singkat. (AP/echo)

Kasus ini menyulut pertanyaan baru seputar prilaku polisi
dalam perang melawan narkoba. Menurut Komisi HAM
(CHR), pihaknya menemukan sel itu, Kamis berdasarkan
petunjuk di kantor polisi distrik Tondo, Manila. Distrik
tersebut dikenal sebagai salah satu basis pembunuhan ekstra
yudisial dalam perang narkoba ala Duterte.
Kelompok itu menemukan 12 orang ditahan tanpa
dakwaan. Mereka dimasukkan ke kamar kecil gelap tanpa
jendela. Pintu masuk disembunyikan dengan lemari terbuat
dari kayu.
Kepolisian Nasional Filipina memecat kepala pos polisi
tersebut dan melakukan investigasi.
Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte juga berjanji akan
melakukan penyelidikan terkait penemuan penjara ilegal
tersebut.
“Saya akan menyelidikinya. Saya akan berbicara dengan
Kepala Kepolisian Nasional Ronald dela Rosa terkait hal
tersebut,” ucap mantan wali kota Davao City itu.
Salah seorang pengacara sekaligus juru bicara CHR,
Jacqueline de Guia, mengatakan bahwa ke-12 orang itu ditahan selama sepekan tanpa dakwaan.
Polisi juga berupaya mengutip uang dari para tahanan itu
sebesar 20-200 ribu peso Filipina (setara Rp 531 ribu-531
juta). Beberapa di antara tahanan bahkan disiksa polisi.
“Tentu saja itu menjadi suatu kekhawatiran karena praktik
seperti ini bertentangan dengan norma hukum. Kami akan
menyelidiki apakah dakwaan akan dikenakan kepada para
polisi yang terlibat,” tandas Jacqueline de Guia. (Rtr/es)

United Airlines Ganti
Rugi Penumpang Diseret

AP/Ezran Acayan

PENJARA RAHASIA: Para tahanan meringkuk di lantai
di dalam penjara rahasia setelah ditemukan Komisi HAM
(CHR) di kantor polisi 1, distrik Tondo, Manila, Filipina,
Jumat (28/4).

Hambat Arus Imigran Gelap

Hongaria Bangun Pagar Kedua
Budapest, (Analisa)
Hongaria menyelesaikan pagar
kedua di sepanjang perbatasannya
dengan Serbia, kata Perdana Menteri
Viktor Orban, Jumat (28/4), dengan
menambahkan bahwa Uni Eropa (UE)
seharusnya tidak terlalu keras terhadap
Turki.
Penilaian Orban itu berdasarkan atas
kenyataan bahwa UE sangat bergantung pada kerja sama dengan Ankara
untuk membendung arus pendatang.
"Panjang pagar itu 155 kilometer dan
tingginya 3 meter serta mampu menghentikan pergerakan orang," kata Orban
kepada radio pemerintah.
"Turki adalah anggota NATO dan
oleh karena itu adalah sekutu kami.
Oleh karena itu, kami seharusnya tidak
boleh memperlakukan Turki seolaholah Turki adalah negara bukan sekutu
dan kami harus menghormati warga
Turki dan presiden mereka," kata
Orban.
Sementara itu, pada pekan kedua

April, lebih 2.000 migran yang berupaya mencapai Eropa diselamatkan dari
Laut Tengah, dalam serangkaian penyelamatan dramatis sementara satu
orang ditemukan tewas, kata sejumlah
petugas dan saksi mata.
Juru bicara dinas penjagaan pantai
Italia mengatakan 19 misi penyelamatan
oleh penjaga pantai atau kapal-kapal yang
dikelola berbagai badan nirlaba telah
menyelamatkan 2.074 dari 16 perahu
karet serta tiga perahu kayu kecil.
Yayasan amal yang bergerak di
bidang medis, Medecins Sans Frontieres (MSF), mengatakan melalui
Twitter bahwa satu remaja ditemukan
tewas di sebuah perahu karet, yang para
penumpangnya diselamatkan oleh
kapal milik yayasan itu, Aquarius.
"Lautan masih jadi kuburan," kata
MSF dalam cuitannya. Juru bicara badan penjaga pantai membenarkan bahwa satu orang meninggal namun ia tidak memberikan keterangan lebih rinci.
MSF mengatakan dua dari kapal-

kapal mereka, yaitu Aquarius dan Prudence, telah menyelamatkan sekitar
1.000 di sembilan perahu.
Pengungsi yang putus asa berjuang
untuk tetap mengapung setelah mereka
tergelincir dari perahu-perahu karet
selama operasi penyelamatan oleh
Phoenix, yaitu kapal penyelamat milik
kelompok pegiat Migrant Offshore Aid
Station (MOAS).
Tayangan video memperlihatkan
para penyelamat sedang terjun ke laut
di perairan Libya untuk membantu para
migran.
Pendatang yang diselamatkan oleh
kapal-kapal MOAS dan MSF dipindahkan ke kapal-kapal penjaga pantai
Italia, yang juga telah menyelamatkan
banyak migran lainnya, untuk dibawa
ke pelabuhan di Italia.
Menurut Organisasi Internasional
untuk Migrasi, pada tahun ini, hampir
32.000 pendatang tiba di Eropa melalui
laut. Lebih 650 di antaranya meninggal
atau hilang. (Ant/Rtr)

Dalam Lawatan Dua Hari

Paus Fransiskus Bertolak ke Mesir
Kairo, (Analisa)
Paus Fransiskus bertolak ke Mesir,
Jumat (28/4), dalam kunjungan bersejarah selama dua hari guna memperkenalkan front Kristen-Muslim
bersatu di negara itu untuk menolak
tindak kekerasan atas nama Tuhan.
Pemimpin Katolik itu akan melakukan sederet pertemuan simbolis di
Kairo dengan pemimpin agama dan
politik Mesir; ia juga akan berpartisipasi
dalam satu konferensi damai internasional yang diselenggarakan oleh AlAzhar, pusat pendidikan terkemuka Islam Sunni di dunia.
Sri Paus juga akan menunjukkan
solidaritasnya dan membawa pesan
damai untuk negara yang telah selama
bertahun-tahun mengalami pemberontakan yang dipimpin oleh satu afiliasi
lokal kelompok ekstremis ISIS.
Namun di sisi lain, kunjungan ini
dilakukan saat warga Kristen Koptik,
yang merupakan komunitas Kristen terbesar di kawasan Timur Tengah,
sedang menghadapi ancaman ISIS.
Tiga minggu lalu, pengebom bunuh diri
ISIS menewaskan 45 orang dalam

ledakan di dua gereja setempat.
Ledakan lain di sebuah katedral
setempat menewaskan 28 orang pada
Desember tahun lalu. Tidak hanya itu, ratusan warga Kristen terpaksa mengungsi
dari North Sinai, yang menjadi markas
Sinai Provinsi, sebutan ISIS di Mesir.
Di tengah berbagai ancaman keamanan yang muncul, Paus Fransiskus
dilaporkan akan menggunakan mobil
biasa selama kunjungannya di Kairo,
yang berlangsung 27 jam. Paus Fransiskus memang selama ini dikenal gemar membaur dengan warga.
Jalanan di dekat Kedutaan Besar
Vatikan di Kairo dan beberapa lokasi
lainnya telah 'dibersihkan' dari berbagai
kendaraan. Ruas jalanan itu juga
diblokir untuk umum. Pejalan kaki saja
tidak diizinkan masuk.
"Setelah semua rasa sakit yang kita
alami ... kita puas dan percaya diri
bahwa negara mengambil langkah
pengamanan yang kuat untuk mencegah terorisme dan melindungi gerejagereja," ucap juru bicara Gereja Koptik
Ortodoks, Bapa Boulos Halim.
"Menjadi kepentingan negara untuk

melindungi setiap warganya dan Koptik bukanlah warga mandiri, mereka
adalah bagian negara itu sendiri,"
imbuhnya.
Dalam kunjungannya di Mesir, Paus
Fransiskus akan bertemu dengan
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi,
juga Sheikh Ahmed al-Tayeb selaku
Imam Besar Al-Azhar, kemudian juga
Paus Tawadros II yang merupakan
Pemimpin Gereja Koptik Ortodoks.
Paus Fransiskus dijadwalkan akan
memberikan pidato penting dalam
konferensi dialog keagamaan di Al-Azhar. Momen ini menjadi bagian dari
upaya penting meningkatkan hubungan
setelah pemimpin muslim Mesir memutuskan hubungan pada tahun 2011 karena
berbagai pernyataan Paus Benediktus
yang dianggap menghina Islam.
Hubungan dipulihkan tahun lalu,
setelah Tayeb mengunjungi Vatikan.
Tayeb, yang dipandang secara luas
sebagai ulama paling moderat di Mesir,
menyatakan kecaman pada ISIS dan
praktiknya yang menilai orang lain
murtad dan kafir sebagai dalih memicu
jihad sarat kekerasan. (AP/echo)

Dua Rumah Sakit Idlib, Suriah Dibom
Amman, (Analisa)
Jet tempur, yang disebut-sebut milik
Rusia atau Suriah, menyerang dua
rumah sakit di provinsi Idlib, yang
dikuasai pemberontak, Jumat (28/4).
Insiden itu terjadi menyusul beberapa serangan lain terhadap sarana
kesehatan di Suriah Barat laut dalam
beberapa pekan belakangan, Petugas
penyelamat mengatakan bahwa serangan itu menghantam rumah sakit di
Deir al Sharqi, menewaskan sedikitnya
tiga petugas kesehatan dan melukai
sejumlah orang. Serangan kedua menghantam rumah sakit di Maar Zita, desa
di provinsi Idlib selatan, menewaskan
setidaknya lima orang, kata petugas
kesehatan.
"Penguasa dan Rusia berusaha
secara sistematis menyerang rumah
sakit tersisa di Idlib untuk membuat
hidup orang di daerah itu menderita,"
kata Younis Abdul Rahim, pekerja
pertahanan sipil, yang mengunjungi
kedua tempat tersebut.
Presiden Suriah Bashar al-Assad
berulang kali membantah bahwa pasukannya menyasar rumah sakit atau sarana
darurat lain dalam serangan mereka.

Rusia, yang angkatan udaranya
bergabung dalam perang sejak 2015
dan mendukung pemerintah Suriah,
juga menyangkal menargetkan bangunan sipil.
Petugas penyelamat mengatakan
bahwa, meski banyak bangunan rumah
sakit yang telah dipindahkan ke bawah
tanah, itu belum cukup untuk melindungi mereka dari bom yang mereka
katakan telah menghantam setidaknya
delapan fasilitas medis sejak awal bulan
ini.
Badan PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan
bahwa mereka dikejutkan dengan kerusakan fasilitas medis yang terjadi di
utara Suriah, mereka menambahkan
bahwa kehancuran fasilitas itu telah
merampas hak ribuan orang untuk
mendapatkan layanan kesehatan dasar.
Di antara rumah sakit yang berhenti
beroperasi adalah salah satu rumah sakit
khusus persalinan dan perawatan anak,
OCHA mengatakan pada Kamis.
Sebelumnya, serangan udara yang
diyakini dilakukan oleh jet-jet Suriah
atau Rusia menghantam rumah sakit di
Kafr Takharim, Idlib pada Rabu,

Ratusan Warga Terima
Cek Pengembalian Pajak

petugas medis mengatakan setidaknya
14 orang tewas, di antaranya korban
tersebut merupakan pasien di rumah
sakit itu.
"Tindakan ini sama sekali tidak
dapat diterima karena sarana umum
yang berusaha menyelamatkan nyawa
banyak orang di serang dengan bom,"
kata Kevin Kennedy, koordinator
kemanusiaan regional OCHA untuk
Krisis Suriah. Serangan terhadap rumah
sakit telah membunuh ratusan pekerja
medis sejak perang dimulai, tambahnya.
Pekerja darurat sipil Suriah yang
melacak gerakan jet dan lalu lintas radio untuk memperingatkan penduduk
sipil tentang potensi serangan udara
mengatakan bahwa angkatan udara
Suriah dan jet Rusia baru-baru ini
tengah meningkatkan serangan aksi
bom mereka terhadap provinsi Idlib.
Puluhan ribu pengungsi Suriah
berlindung di provinsi berbatasan
dengan Turki itu setelah diusir dari kota
tempat tinggal mereka. Tempat tersebut
adalah benteng utama kekuatan lawan,
terutama kelompok petempur pemberontak pimpinan ISIS. (Ant/Rtr)

AL Tiongkok Lakukan Latihan
di Pasifik
Beijing, (Analisa)
Angkatan laut Tiongkok kembali
berlayar melalui Selat Miyako yang
terletak di antara dua pulau Jepang untuk
melakukan latihan di Pasifik Barat.
Angkatan laut dan angkatan udara
Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir
melakukan serangkaian latihan di Pasifik,
untuk mengasah kemampuan mereka
beroperasi jauh dari dataran wilayah mereka.
"Latihan tersebut meliputi latihan
berkomunikasi, perubahan formasi armada, operasi pencarian dan penyelamatan dan operasi anti pembajakan," menurut laporan Xinhua, Jumat (28/4).
"Latihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan serta respon saat
menangani keadaan darurat di laut," kata

Chen Denan, kepala staf armada China
kepada Xinhua.
"Latihan tersebut bertujuan meningkatkan komunikasi dan saling kepercayaan, menyampaikan pesan damai dan
persahabatan, dan membantu armada
menyesuaikan dengan tuntutan tugas
militer yang beragam," tambah Chen.
Selat Miyako adalah wilayah perairan
antara pulau Miyako dan Okinawa,
Jepang yang juga berada di timur laut
pemerintahan mandiri Taiwan, yang juga
diklaim Tiongkok sebagai miliknya.
Tiongkok pekan ini meluncurkan kapal
induk kedua, dan merupakan kapal induk
pertama pengembangan dalam negeri,
namun diperkirakan belum akan digunakan hingga sekitar 2020. (Ant/Rtr)

Juru Bicara Capres Korsel:

Penempatan Rudal AS
Ditunda Sementara
Seoul, (Analisa)
Juru bicara calon presiden Korea Selatan
(Korsel) mengatakan, Jumat (28/4), bahwa
sistem pertahanan anti-peluru kendali
THAAD Amerika Serikat harus segera
ditangguhkan dan menunggu keputusan
pemerintah berikutnya.
"Seperti ditekankan lagi, masalah
penerapan THAAD seharusnya diserahkan ke pemerintah berikutnya," kata Youn
Kwan-suk, juru bicara Moon Jae-in,
dalam pernyataan menanggapi keterangan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump
saat wawancara dengan kantor berita
Inggris, Reuters bahwa Korsel harus
membayar untuk sistem itu.
Sebelumnya, Tiongkok mengatakan
telah menyampaikan keprihatinan mendalam kepada Washington dan Seoul setelah
militer Amerika Serikat mulai memindahkan bagian pranata pertahanan antipeluru kendali THAAD yang kontroversial ke lokasi penempatan di Korsel.
Saat berbicara dalam jumpa pers harian
di Beijing, juru bicara Kementerian Luar
Negeri Tiongkok Geng Shuang mengatakan pemerintahnya mendesak AS
dan Korsel menarik pranata tersebut.
Seoul dan Washington mengatakan
bahwa satu-satunya tujuan pranata

THAAD adalah untuk mempertahankan
diri terhadap ancaman peluru kendali
Korea Utara (Korut), namun Tiongkok
khawatir radar yang kuat dari THAAD
dapat menembus wilayahnya dan melemahkan keamanannya, serta telah berulang kali menyatakan keberatan.
Militer AS mulai memindahkan bagian-bagian dari pranata pertahanan antipeluru kendali THAAD yang kontroversial dan ditempatkan di Korsel di
tengah meningkatnya ketegangan di wilayah itu terkait program peluru kendali
dan nuklir Korut, lapor kantor berita
Yonhap.
AS dan Korsel telah sepakat untuk
menempatkan THAAD untuk menanggapi ancaman peluncuran peluru kendali
Korut, namun Tiongkok mengatakan hal
itu tidak banyak mempengaruhi Korut
untuk menghentikan program mereka itu.
Tiongkok berpandangan tindakan
tersebut justru dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan wilayah sekitar.
Truk trailer membawa bagian-bagian
dari THAAD mulai memasuki wilayah
penempatan di daerah Seongju, bagian
selatan Korsel, lapor kantor berita Yonhap
dan televisi YTN.
(Ant/Rtr)

Chicago, (Analisa)
United Airlines dan seorang penumpang yang diseret dari salah satu pesawatnya di Chicago bulan ini,
akhirnya mencapai kesepakatan atas kompensasi uang
tidak disebutnya jumlahnya.
Konfirmasi ini disampaikan kedua belah pihak,
Jumat (28/4). Pemberian kompensasi ini adalah upaya
terbaru maskapai AS dalam mencegah dampak buruk
dari insiden pengusiran penumpang yang telah memicu kemarahan internasional tersebut.
Berbagai video yang viral mengenai diseretnya Dr.
David Dao sampai lantai dan lorong kabin pesawat
dan cara Kepala Eksekutif Oscar Munoz dalam
menangani insiden itu telah membuat marah publik
sehingga mendorong seruan dari Kongres untuk membuat regulasi baru dalam industri penerbangan.
United sebelumnya menyatakan bahwa maskapai ini
menawari para penumpangnya dengan kompensasi 10
ribu dolar AS untuk memberikan kursi, mengurangi
overbook penerbangan dan tidak lagi meminta bantuan
petugas keamanan untuk menarik penumpang bertiket
yang diminta turun karena overbook.
Kebijakan serupa juga diambil maskapai Southwest
Airlines pada hari yang sama.
Dao, dokter Amerika keturunan Vietnam berusia
69 tahun, terluka ketika polisi bandara Chicago
menyeretnya keluar dari pesawat untuk memberi
tempat kepada empat awak pesawat dalam penerbangan dari Bandara Internasional O'Hare ke
Louisville, Kentucky, demikian Reuters. (Ant/Rtr)

Mengaku Temukan Tikus,
Coca-Cola Dituntut
Mitchell, (Analisa)
Seorang pria asal South Dakota yang mengaku
menemukan seekor tikus dalam sebuah kaleng soda
menggugat perusahaan Coca-Cola, mengatakan ia
tidak bekerja selama 60 jam dan menuntut biaya tagihan
medis sebesar 1.000 dolar setelah jatuh sakit.
Dalam dokumen pengadilan, pengacara untuk
perusahaan Coca-Cola membantah adanya bukti
bahwa tikus itu berada di kaleng selama pengemasan,
mengatakan tikus itu akan mengalami tingkat
pembusukan lebih lanjut, surat kabar Daily Republic
di Mitchell, South Dakota, melaporkan. Enam pekan
telah berlalu antara pengemasan dan ketika Putzier
membuka kaleng tersebut pada 7 Juni.
Brian Johnson, seorang pengacara untuk perusahaan yang bermarkas di Atlanta tersebut, mengatakan
selama satu sidang dengar pendapat, Jumat (28/4),
bahwa ia mengantisipasi pengakuan dari seorang ahli
patologi hewan, yang akan menganalisis tingkat
pembusukan tikus tersebut. Pengacara itu juga berharap untuk mendapat pengakuan dari manajer
penjamin kualitas dan lapisan pengawas pabrik di
Portland, Indiana, tempat pengemasan.
Putzier menuntut 2.026 dolar, ditambah jika ada
dampak lain yang terbukti di pengadilan, dengan
bunga. Ia mengajukan gugatan di bawah undangundang baru South Dakota yang memungkinkan kasuskasus tertentu untuk diselesaikan dengan cepat.
Menurut undang-undang itu, masing-masing pihak
dibatasi untuk seorang saksi dan enam jam.
Namun Johnson meminta Hakim Patrick Smith
untuk mengubah batas itu bagi kasus ini. Smith
membuktikan tiga ahli untuk masing-masing pihak dan
setuju untuk memperpanjang batas waktu untuk
persidangan. Johnson meminta selama empat hari,
meski persidangan diperkirakan akan lebih lama.
“Coca-Cola menghadapi satu klaim yang sungguh
telah mencemarkan mereknya,” kata Johnson. “CocaCola akan menanggapi kasus ini dengan sangat
serius.” (AP/echo)

ASEAN:

Pedoman Prilaku LTS
Segera Diselesaikan
Manila, (Analisa)
(Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN) segera menyelesaikan
kerangka pertama pedoman perilaku ("code
of conduct") di Laut Tiongkok Selatan
(LTS) yang berfungsi sebagai dasar bagi
finalisasi perundingan selanjutnya.
"Kami berharap kerangka pertama ini
akan selesai pada pertengahan tahun," kata
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno
Marsudi, kepada sejumlah wartawan usai
menghadiri pertemuan tingkat menteri seASEAN di Manila, Jumat (28/4).
Pedoman perilaku LTS adalah sejumlah aturan yang ditujukan untuk menghindari konflik di perairan sengketa antara
Beijing dengan sejumlah negara Asia
Tenggara tersebut. Sementara "kerangka
pertama" merupakan poin-poin yang akan
menjadi bahasan utama perundingan
selanjutnya.
Ide mengenai pedoman perilaku pertama
kali muncul pada 2002, namun tidak pernah
terwujud karena perbedaan pandangan internal di antara anggota ASEAN dan juga
tantangan dari Tiongkok.
LTS menjadi wilayah yang diperebutkan antara Beijing dengan Vietnam,
Filipina, Brunei, dan Malaysia.
Perairan ini mengandung cadangan
minyak terbukti sedikitnya tujuh miliar

barel, dan sekitar 900 triliun kubik gas
alam. Angka tersebut bisa menjadi katalis
ekonomi besar bagi negara seperti Filipina, atau mengamankan pasokan energi
Tiongkok, kata Bank Dunia.
Wilayah ini juga merupakan jalur
perdagangan paling ramai di dunia--tiga
kali lebih sibuk dibandingkan Terusan
Suez yang menghubungkan Timur-Tengah dengan Eropa.
Pentingnya LTS bagi perekonomian
dunia tersebut kemudian membuat sejumlah pihak mendesak segera disepakati
pedoman perilaku yang bisa menjamin
kebebasan perlayaran bagi semua negara.
"Indonesialah yang memulai perundingan kerangka pedoman perilaku ini di
Bali," kata Retno.
Namun demikian, tercapainya kesepakatan tersebut nampaknya ditukar
dengan melunaknya sikap ASEAN terhadap Tiongkok. Menurut laporan The
Sidney Morning Herald, para pemimpin
ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi
tidak akan menyebut militerisasi Tiongkok di perairan sengketa.
Padahal, militerisasi yang melibatkan
reklamasi banyak pulau tersebut bertentangan dengan seruan ASEAN yang meminta dihentikannya semua bentuk militerisasi maupun reklamasi di LTS. (Ant)
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PAPARKAN: Komandan Kodim 0201/BS Kolonel Inf Bambang Herqutanto tengah
memberikan pemaparan pada pembinaan peta jarak jaring teritorial yang diikuti mitra
karib dan babinsa di Aula Makodim Jalan Pengadilan Medan, Jumat (28/4).

Kodim 0201/BS Gelar Bina Jarter

Wujudkan Pembinaan Mitra
Karib Berdaya Guna
Medan, (Analisa)
Kodim 0201/BS menggelar acara Pembinaan Peta Jarak Jaring Teritorial Triwulan
II Tahun Anggaran 2017 di Aula Makodim
Jalan Pengadilan Medan, Jumat (28/4). Kegiatan bertujuan untuk mewujudkan pembinaan dan mengoptimalkan kinerja mitra
karib binaan Kodim yang lebih berdaya
guna.
Dandim 0201/BS Kolonel Inf Bambang
Herqutanto dalam sambutannya saat pembukaan kegiatan menyampaikan, kegiatan
ini merupakan bentuk pembinaan mitra
karibnya dalam rangka mencapai keberhasilan tugas pokok prajurit di lingkungan
Kodim 0201/BS.
"TNI AD melaksanakan pembinaan teritorial yang merupakan fungsi utama. Dalam
aplikasinya mencakup berbagai hal, di antaranya dilaksanakan dengan merekrut
mitra karib terpilih dan membina sebagai
perpanjangan tangan aparat komando kewilayahan dalam upaya mendapatkan berbagai informasi di wilayahnya. Guna mendukung dan mewujudkan kemanunggalan
TNI-Rakyat," ujarnya.
Ia menjelaskan kompetensi yang harus
dimiliki setiap prajurit dalam menjalankan
pembinaan kewilayahan di tengah masyarakat. "Maka setiap prajurit satuan komando
wilayah (Satkowil) harus memiliki kemampuan memecahkan masalah, memiliki kemampuan mengayomi, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki wawasan
pengetahuan yang luas serta senantiasa
menjadi panutan dan suri tauladan," tutur
Dandim.
Lebih lanjut, ia menyampaikan fungsi
teritorial sebagai center of gravity kekuatan
pertahanan. Sekaligus merupakan fungsi

untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bahwa
TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dari segala bentuk ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara," lanjutnya.
Pada kesempatan itu pula, Dandim 0201/
BS menyampaikan dalam penyelenggaraan
pembinaan teritorial perlu adanya tindakan
antisipasi aparat kewilayahan untuk menghadapi berbagai kerawanan yang terjadi di
wilayahnya. Dalam rangka meningkatkan
temu cepat lapor cepat terhadap permasalahan dan perkembangan di daerah dinilai
perlu adanya kesamaan pandangan dan persepsi para babinsa tentang pembentukan
peta jarak jaring teritorial.
"Untuk itu tujuan dilaksanakan sosialisasi tersebut guna meningkatkan pemahaman tentang pembinaan peta jarak jaring
teritorial di Satkowil, sehingga memperlancar kegiatan deteksi dini, cegah dini dan
sistem lapor cepat.
Sasarannya adalah meningkatkan kemampuan dalam pembinaan terhadap mitra
karib yang sudah dibentuk sehingga akan
lebih berdaya guna dan lebih terarah, membentuk mitra karib baru sehingga akan lebih
optimal dan penyempurnaan pembuatan
peta jarak jaring teritorial di satuannya,"
paparnya.
Kegiatan ini diikuti para babinsa dan
mitra karib binaan Kodim 0201/BS. (amad)

Iqbal Jabat Kapolres Tapsel
Rony Jadi Wadir Reskrimsus Poldasu
Medan, (Analisa).
Pemberian penghargaan kepada sejumlah personel polisi
yang berprestasi dirangkai dengan serah-terima jabatan
(Sertjab) Kapolres Tapanuli Selatan, di Aula Tribrata
Polda Sumut, Medan, Jumat (28/4).
Sertijab ini sesuai Surat Telegram (TR) Kapolri nomor
ST/1034/IV/2017 pada 18 April 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan
Polri. Sesuai TR tersebut, jabatan Kapolres Tapanuli Selatan
diserahkan kepada AKBP Mohammad Iqbal, yang sebelumnya menjabat sebagai adik Madya Sekolah Polisi
Negara (SPN) Polda Sumut.
Iqbal menggantikan posisi AKBP Rony Samtana.
Pasalnya Rony mendapat promosi jabatan sebagai Wakil
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadir Reskrimsus)
Polda Sumut. Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza
Dahniel dalam amanatnya mengatakan alih tugas dan
jabatan di lingkungan Polri merupakan kebutuhan manajemen dalam dinamisasi organisasi Polri sekaligus untuk
pengembangan karir yang bersangkutan.
Oleh karenanya, pada setiap terima jabatan, di dalamnya
dituntut komitmen, dedikasi dan tanggung jawab pejabat
yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas, peran serta
fungsi yang diamanahkan guna meningkatkan kinerja
Polri di dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum
serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,
katanya. (dgh)

BLIA YAD Gelar “Wishing Candle”

Orang Sukses Mampu Keluar
dari Cobaan
Medan, (Analisa)
Sebanyak 1.500 peserta menghadiri “Wishing Candle”
yang digelar Buddha's Light International Association Young
Adult Division (BLIA YAD) Indonesia di Regale International Convention Centre, Medan baru-baru ini. Ketua
Umum BLIA YAD, David Wijaya didampingi Ketua Panitia,
Jackson menjelaskan kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap
tahun dan digelar menjelang pelaksanaan ujian nasional.
Tema kegiatan adalah “Langkah Sejuta Suluh” .
Dijelaskannya, tidak hanya pelajar yang hadir tapi juga
dihadiri remaja yang sudah selesai sekolah. Mereka diharapkan bisa menjalani tantangan dan ujian dalam kehidupan.
“Kegiatan ini merupakan tahun ke-12. Peserta sangat
antusias sekali, sebab kita mendatangkan seorang motivator nomor satu di Asia dan Indonesia, Merry Riana,” kata
David.
Guru Pembimbing BLIA YAD Indonesia, Venerable
Chueh Teng mengaku salut dan bangga sekaligus mengapresiasi kegiatan itu. Dia berharap, seluruh hadirin termasuk pengurus BLIA YAD bisa menangkap pesan penting
di balik motivasi yang disampaikan.
“Terlebih, kami berharap sekali kegiatan ini memotivasi mereka agar tetap tegar dan kuat menghadapi kehidupan,” katanya.
Perjalanan hidup
Merry Riana dalam paparannya mendeskripsikan perjalanan hidupnya yang penuh dengan berbagai rintangan
dan halangan. Ia mengatakan, orang sukses tidak dinilai
dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Namun, seberapa
gigihnya dalam mencari jalan keluar untuk menerjang
cobaan yang menghampirinya.
Selain itu, lanjutnya, energi positif berupa semangat
dan sifat pantang menyerah ikut serta meniti kesuksesan
seseorang. Tak hanya itu, ada lima hal penting yang dapat
mengubah hidup, yakni berani bermimpi besar, berani
mengambil langkah pertama, melangkah dengan cerdas,
melangkah sampai tuntas dan melangkah dengan ikhlas.
“Beranilah bermimpi besar dan berkomitmen untuk
mewujudkannya,” ucap Merry. Acara itu dikemas dengan
berbagai pertunjukan seni seperti tarian Dharma Musical
yakni gabungan isyarat tangan, dan tarian kontemporer.
(rel/twh)

Medan, (Analisa)
Ketua Komisi VII DPR
RI Gus Irawan Pasaribu berharap Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dapat bermanfaat bagi pelaku
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kita ingin mendorong LIPI
membuat inovasi, dan teknologi
tepat guna yang bisa dimanfaatkan terutama oleh UMKM
yang murah meriah. Sehingga
bisa menghasilkan produktivitas mereka di Indonesia," ujarnya kepada wartawan melalui
telepon, Jumat (28/4).
“Komisi VII ingin mendorong LIPI membuat teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh UKM, teknologi yang murah meriah
sehingga bisa meningkatkan
produktivitas UMKM di Indonesia,” katanya.
LIPI dinilai telah menjalankan tugas dan fungsinya
di bidang riset dan teknologi
dengan baik, sehingga patut
diapresiasi. Apalagi berhasil
menjadi satu lembaga yang
menghasilkan riset tertinggi
dengan 500 lebih paten.

“Walau jumlah penelitian yang sudah dikomersialisasikan baru ada sembilan, dan ini terbilang tinggi. Tetapi kami mendorong
lebih banyak lagi hasil penelitian yang dikomersialisasikan,” katanya.
Dukungan anggaran
Terkait dukungan anggaran seperti yang pernah diungkapkan sebelumnya, Gus
menilai LIPI perlu mendapat
dukungan penuh pemerintah
untuk mengoptimalkan fungsinya agar dapat melakukan
berbagai kegiatan penelitian
yang lebih besar ke depannya.
Politisi Partai Gerindra
ini mengatakan, dukungan
pemerintah terhadap bidang
riset dan teknologi masih belum optimal. Dilihat dari program pemerintah yang ingin
membangun 100 Taman
Sains dan Teknologi tetapi
berhenti di tengah jalan.
“Kami sangat menyayangkan hal ini, batalnya 100
Taman Sains dan Teknologi
ini contoh pemerintah tidak
konsisten. Oleh karena itu
kami mengharapkan ke de-

Atasi Krisis Kelistrikan di Sumut

PLN Tunggu Kapal MVPP
Medan, (Analisa)
PT PLN masih menunggu kedatangan kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) dari
Turki, sebagai upaya pencapaian surplus listrik di Sumut.
Demikian Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Amir
Rosidin kepada wartawan, Jumat (28/4). Dikatakannya MVPP
yangdiberangkatkandariIstanbul,Minggu(23/4),membutuhkan
waktu 21 hari mengarungi samudera menuju Medan.
Menurutnya, kehadiran MVPP akan menambah cadangan pasokan listrik di Sumut sehingga pelayanan listrik
kepada masyarakat meningkat. “Kehadiran MVPP ini
akan menambah suplai listrik sebesar 240 MW. Jumlah
pasokan daya listrik pada sistem Sumatera Utara dipastikan aman,” ungkapnya.
Tampung
Saat ini, daya listrik PLN mampu menampung rata-rata
Sistem Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sebesar 2.100 MW
dan beban puncak tertinggi pada Mei mencapai 2.075 MW.
Maka, dengan tambahan daya 240 MW dari MVPP tersebut,
Sistem Sumbagut memiliki cadangan daya sekitar 265 MW.
Ia menambahkan, MVPP merupakan solusi cepat dalam meningkatkan pasokan listrik, sehingga pasokan listrik
pada saat bulan puasa dan lebaran akan aman.
Upaya lain yang dilakukan PLN untuk memperkuat
sistem kelistrikan Sumatera, lanjutnya, dengan membangun
PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 berkapasitas masingmasing 220 MW.
Dari sisi transmisi, PLN juga tengah membangun Tol
Listrik Sumatera 275 kV yang akan menghubungkan
jaringan listrik mulai dari Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Bagian Tengah sampai Sumatera Bagian Utara.
“Berbagai upaya ini diharapkan, dapat memperkuat
keandalan sistem kelistrikan dan membangun Sumatera
menjadi lebih terang benderang, serta meningkatkan rasio
elektrifikasi Indonesia menjadi 97,2 persen pada tahun
2019,” jelasnya. (aru)

pan dukungan anggaran untuk
LIPI supaya bisa melakukan
berbagai kegiatan riset yang
lebih besar,” katanya.
Dijelaskan, anggaran terkait
riset datang dari eksekutif (pemerintah) dibahas di legislatif
dan nanti diputuskan di legislatif
sehingga terinformasikan.
Meskipun demikian ia tetap mengapresiasi gagasan
LIPI yang akan mewujudkan

Taman Sains dan Teknologi
sebagai kawasan terpadu yang
menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat
riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah
pusat dan daerah, dalam satu
lokasi yang memungkinkan
aliran informasi dan teknologi
secara lebih efisien dan cepat.
“Kami sudah lihat apa
yang digagas LIPI. Berbagai

inovasi hasil riset yang terletak di kawasan Pusat Penelitian Biologi LIPI di Cibinong, Kabupaten Bogor sudah kita tinjau langsung ke
lokasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu LIPI juga mengajak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Komisi VII DPR
RI, untuk menyebarluaskan
informasi program dan kegia-

tan LIPI kepada para pemangku kepentingan.
"LIPI ini menjadi penyedia pengetahuan terkini,
penyedia solusi teknologi,
serta merupakan pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut. Harapannya melalui kegiatan ini terjalin kemitraan strategis antara LIPI
dengan DPR dalam berbagai
aspek," katanya. (rel/rrs)

Sabtu, 29 April 2017

Halaman 5
LOWONGAN KERJA
DUNIA PETERNAKAN
PT. ULTRA SUMATERA DAIRY FARM
Kami perusahaan yang bergerak di bidang Peternakan Sapi Perah
membuka kesempatan bekerja bagi profesional muda yang handal dan
inovatif untuk berkarir menempati posisi sebagai berikut :

1. Accounting/Finance Level Supervisor (A)
2. HRD Level Supervisor
(B)
3. Driver
(C)

4. Staff Perpajakan (D)
5. Mekanik
(E)
6. Welder/Tukang Las (F)

Persyaratan :
A. Pria/Wanita, pendidikan minimal S1 Akuntansi, berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya, dapat membuat laporan keuangan
dan mengerti perpajakan dan komputerisasi, dapat berbahasa Inggris
secara lisan maupun tulisan, dapat menjalin komunikasi dengan baik,
bekerja secara team work, lugas, cekatan, jujur, bersedia ditempatkan
di Berastagi-Karo.
B. Pria/Wanita, pendidikan minimal S1 Psikolog, Hukum atau Management, berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang SDM,
menguasai komputer, menguasai sistem penggajian, memiliki
kemampuan interpersonal yang baik, bertanggung jawab, bersedia
ditempatkan di kota Berastagi-Karo.
C. Pria, berpengalaman di bidangnya, jujur, dapat berkomunikasi dengan
baik, dapat mengendarai mobil matic, bersedia ditempatkan di kota
Berastagi-Karo.
D. Pria/Wanita, pendidikan minimal S1, berpengalaman di bidangnya
minimal 5 (lima) tahun, dapat mengerjakan E-Faktur dan E-SPT,
mengerti PPH, PPN, laporan pajak pribadi dan badan, bersedia
ditempatkan di kota Berastagi-Karo.
E. Pria, berpengalaman menangani alat berat dan mesin-mesin, jujur,
cekatan, dapat berkomunikasi dengan baik, bersedia ditempatkan di
Merek-Karo.
F. Pria, berpengalaman di bidang pengelasan, jujur, dapat bekerja secara
rapi, bersedia ditempatkan di Merek-Karo.
Surat lamaran dan CV dapat dikirimkan ke:
PT. Ultra Sumatera Dairy Farm
Jalan Veteran No. 73 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
Sumatera Utara - 22156
Lamaran paling lambat diterima 1 (satu) minggu setelah penerbitan iklan,
dengan mencantumkan kode posisi yang dilamar dan nomor telepon yang
dapat dihubungi.

Halaman 6

Sabtu, 29 April 2017

SDN 060853 Gelar Persami
Medan, (Analisa)
Gugusdepan Medan 20.469-20.470
Pangkalan SD Negeri 060853 menggelar
Persami (perkemahan Sabtu Minggu) di
lingkungan Kompleks SD Negeri Jalan Madong Lubis Kecamatan Medan Perjuangan
belum lama ini.
Persami bertujuan untuk memberikan
pengalaman praktik langsung pendidikan
kepramukaan bagi peserta.
Persami berisikan berbagai kegiatan menarik di alam terbuka. Dengan sistem perkemahan dan sistem beregu dalam balutan
medoten dan prinsip dasar kepramukaan.
Perkemahan diikuti puluhan pramuka penggalang putra dan putri yang berasal dari
kelas V dan VI.
Dimulai dengan upacara pembukaan,
materi-materi kepenggalangan, penjelajahan, api unggun, malam pentas seni dan
sebagainya.
Pembina Pramuka SDN 060853 Fahrizal, SPd didampingi para pembina pembantu gugusdepan Miko dan Usman menjelaskan target yang ingin dicapai dari
kegiatan. Sehubungan akan berakhirnya

tahun pelajaran 2017 dan perpindahan golongan peserta didik, Persami diadakan
sebagai evaluasi setelah dijalankannya pendidikan kepramukaan setiap minggunya.
"Melalui perkemahan ini, kami juga ingin
agar peserta didik merasakan perkemahan
langsung. Dapat menerapkan kemampuan
kepramukaan yang didapat selama
pelatihan. Perkemahan ini mengajarkan
peserta didik dapat mandiri, bekerja dalam
kelompok, disiplin dan nilai kebaikan lainnya," ujarnya.
Pembina putri, Azelin Esa Novariana
menjelaskan rangkaian kegiatan yang dapat
memupuk rasa percaya diri anak. "Dalam
perkemahan ini, kami mengadakan pentas
seni setelah pelaksanaan acara api unggun.
Dengan tujuan agar anak percaya diri tampil
di depan," tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan, Ka. Mabigus
Pangkalan SDN 060853 Siti Aisyah Sipahutar, SPd, Ketua Kwartir Ranting Gerakan
Pramuka Medan Perjuangan Nurhadijah
Harahap, SP, MPd beserta jajaran pengurus
ranting dan para orangtua murid yang ikut
meramaikan kegiatan. (amad)

Kemenkumham Belum Layak
Dapat Penghargaan
Medan, (Analisa)
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara mendapat penghargaan dari Menteri Yasonna Laoly atas
kinerja lembaga pemasyarakatan (Lapas)
di Sumut.
Karena mampu menggagalkan peredaran
narkoba masuk ke dalam Lapas, seperti di
Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan, dan
Lapas Klas II B Binjai.
Namun, Direktur Pusat Studi Hukum
Pembaharuan dan Peradilan (Pushpa)
Sumut, Muslim Muis menilai penghargaan
itu dianggap tidak layak karena Kanwil
Kemenkum HAM Sumut tidak melakukan
pengembangan atas pengungkapan narkotika di lapas maupun rutan.
"Kalau hanya dapat saja (narkoba), tidak
ada pengembangan maka tidak ada gunanya
(penghargaan) itu. Bukan hebat itu dapat
penghargaan, karena masih banyak peredaran narkoba di situ," katanya, Jumat
(28/4).
Ia mengatakan pihaknya pernah mengajukan suatu langkah yakni memasang seluruh kamera CCTV yang berada di dalam
lapas dan rutan se-Sumut harus online.
"Dari dulu sudah kita minta bagaimana
isi lapas dan rutan itu tidak terjadi peredaran
narkoba. Permintaan kita adalah semua
CCTV yang berada di dalam lapas dan
rutan itu online. Bisa dilihat di kantor polisi,
kantor wartawan dan tempat lain. Makanya
di online kan CCTV-nya itu biar tidak ada
lagi peredaran narkotika," terangnya.
Mantan Wakil Direktur (Wadir) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan
itu menerangkan Kanwil Kemenkum HAM
Sumut tidak layak mendapatkan penghargaan itu.
Dicabut
"Makanya kita minta supaya penghargaan itu dicabut kembali," tegas Muslim.
Sementara Ketua DPD Gerakan Nasional Antinarkotika (Granat) Sumut, Hamdani Harahap juga mempertanyakan penghargaan yang diberikan Menteri Yasonna
Laoly tersebut. Ia mengungkapkan di lapas

dan rutan di Sumut sangat kompleks. Dari
over kapasitas hingga peredaran narkoba di
dalam penjara.
"Saya kira belum pas penghargaan itu.
Apa indikator penilai dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM memberikan
penghargaan tersebut," jelasnya.
Menurutnya, banyak narapidana yang
berada di lapas dan rutan kembali diamankan petugas Badan Narkotika Nasional
(BNN) dan kepolisian. Karena, sering terlibat pengendalian narkoba dengan jumlah
besar dari balik sel penjara.
Dengan ini, Hamdani menilai jangan
penghargaan itu, jadi hal yang buruk dalam
pelayanan dan pemberantas narkoba di lapas
Sumut yang tidak sesuai dengan fakta di
lapangan.
"Apa indikator penilai untuk penghargaan itu. Secara umum tidak layak mendapatkan penghargaan itu. Tidak berprestasi
jangan dibuat prestasi. Karena, masih ada
kejahatan narkoba.
Jadinya, apa yang pas barometer penilai
penghargaan itu. Karena, penghargaan itu,
berbanding balik dengan fakta di lapangan,"
jelasnya.
Sebelumnya, memperingati Hari Pemasyarakatan ke-53 Kemenkumham Sumut mendapat penghargaan. Kepala (Ka)
Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Ibnu
Chuldun mengatakan suatu keberhasilan
atas kerja keras teman-teman di jajaran
pemasyarakatan.
Dikatakan Ibnu, Kanwil Kemenkum
HAM Sumut kini telah menyediakan kepada warga binaan lapas dewasa dan lapas
wanita namanya warung telepon (wartel)
videocall. Perangkat ini merupakan buah
kerja sama Dirjen Pemasyarakatan Pusat
dengan Direktur Palapa.
"Keunggulannya adalah wargabinaan itu
bertatap muka langsung dengan keluarga,
suami dan anaknya. Setidaknya begini, kerinduan warga binaan kepada keluarga itu
tidak harus dengan berkunjung, tapi bisa
menggunakan videocall. Karena kondisi
yang over kapasitas, tidak bisa kita layani
semua warga binaan," katanya. (wita)

Abituren Diminta Pelihara
Persatuan dan Kesatuan
Medan, (Analisa)
Ketua Ikatan Keluarga Abituren Sekolah
Pertanian Pembangunan, Sekolah Pertanian
Menengah Atas (IKA SPP-SPMA) Negeri
Medan, Ir H.Aspan E Nainggolan, MM
meminta seluruh abituren (alumni) agar
kokoh memelihara persatuan dan kesatuan.
Selain itu, para abituren juga diharapkan
tidak mudah terprovokasi oleh segelintir
oknum yang ingin memecah kekompakan
abituren yang sudah terjalin selama ini.
Permintaan ini disampaikan Aspan menyikapi adanya sekelompok kecil abituren
yang memaksakan kehendak untuk menggelar pertemuan akbar tanpa berkoordinasi
dengan pengurus.
"Jangan paksakan kehendak, sebab bagi
abituren SPP-SPMA Negeri Medan yang
terpenting adalah silaturahmi dan persaudaraan. Organisasi tidak mengusung wacana
berbisnis yang akhirnya menguntungkan
sekelompok orang", tegas Aspan kepada
wartawan di Medan belum lama ini.
Didampingi Sekretaris Umum, Ir H.
Masri Razak, Ir Zulkifli Yahya, Ir Zulkifli
Albar, dan Penasihat H. Awaluddin Lubis,

Aspan menambahkan, pascalustrum (reuni)
ke-12, Desember 2014, seluruh abituren di
Tanah Air sepakat menggalang kebersamaan dan mengutamakan silaturahmi.
Semakin berkurang
Apalagi, saat ini jumlah abituren semakin berkurang akibat ditutupnya sekolah
SPP-SPMA Negeri Medan pada 1992.
Untuk memaksimalkan peran abituren
yang ada, tak ada langkah lain kecuali melalui pembentukan koperasi yang melibatkan seluruh anggota, dan bukan pendirian
sebuah perusahaan, sebab kondisi ekonomi
abituren tidak merata.
“Keinginan mendirikan perusahaan
justru bisa berdampak memecah-belah kekompakan para abituren,” katanya
Di samping itu, fakta yang ada IKA
SPP-SPMA juga telah mendirikan yayasan
guna menampung dan membina potensi
anggota.
Aspan menambahkan, jika memang ada
tujuan yang ikhlas dari sementara pihak,
semestinya harus membangun komitmen
kebersamaan bukan membela kepentingan
kelompok tertentu. (rel/rama)

Analisa/qodrat al-qadri

LOGISTIK UN: Petugas dari Dinas Pendidikan Kota Medan mengatur paket yang berisi logistik untuk keperluan ujian nasional (UN) untuk SMP/sederajat setibanya paket tersebut
di Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, Jumat (28/4). Sebanyak 1.942 paket soal UN ini dijadwalkan akan segera didistribusikan ke 396 SMP/sederajat yang ada di Kota Medan.

Soal Ujian Nasional SMP
Didistribusikan
Medan, (Analisa)
Naskah soal Ujian Nasional berbasis Kertas Pensil
(UNKP) tingkat SMP/SMP Terbuka/SMP Luar Biasa dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs) tiba dan mulai didistribusikan,
Jumat (28/4). Sebanyak 1942 sampul soal ujian disebar ke
masing-masing sekolah di 48 subrayon Kota Medan.
Untuk tahun ajaran 2016/2017, terdapat 52 sekolah
menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) dan 396 sekolah menyelenggarakan UNKP di Kota
Medan. Dengan jumlah peserta seluruhnya 44.743 siswa.
“Persiapan UN sebenarnya sudah panjang. Hari ini kita
terima dari provinsi ke dinas pendidikan (Disdik) kota
dan kita distribusikan ke sekolah-sekolah mulai hari ini,”
ucap Kepala Disdik Kota Medan Hasan Basri pada awak
media. Penyelenggaraan UN serentak dijalankan pada
Selasa (2/5), Rabu (3/5), Kamis (4/5) dan Senin (8/5),
dengan mata pelajaran yang diujikan meliputi Bahasa
Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan ujian susulan dijadwalkan
pada Senin (22/5) dan Selasa (23/5).
Ditanya terkait indikasi kebocoran soal, Hasan menyampaikan pihaknya sampai hari ini tetap mengendalikan
secara ketat pengawasan. “Tidak ada kebocoran soal hingga hari ini. Kita sudah upayakan juga antisipasinya. Salah
satunya dari sisi pengawas. Kita berlakukan sistem silang,
guru di suatu sekolah mengawas di sekolah lain,” imbuhnya.
Berbagai pihak juga diharapkan turut berkoordinasi.
Seperti PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) agar
menjaga tidak terjadi pemadaman listrik saat ujian berlangsung. UNBK berlangsung dalam tiga sesi, yakni sesi
1 pada 07.30-09.30, WIB sesi II pada 10.30-12.30 WIB
dan sesi III pukul 14.00-16.00 WIB. Selain PLN, para
guru dan pengawas pun demikian. Mereka diharapkan
berlaku jujur pada pengawasan ujian. “Prestasi memang
penting, namun kejujuran jauh lebih penting,” ujarnya.
Hasan menambahkan, untuk momen UN SMP/sederajat
yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini, keduanya harus tetap dijalankan maksimal. Artinya,
untuk memperingati Hardiknas, ia tetap menghadiri upacara
peringatan di Kantor Walikota Medan. Setelahnya, akan
meninjau pelaksanaan UN di beberapa sekolah. (anty)

Analisa/istimewa

Medan, (Analisa)
Belum dikeluarkannya surat keputusan (SK) terbaru oleh
Pemprovsu guna menggantikan SK sebelumnya dari kabupaten/kota, nasib pembayaran gaji guru honor di Sumut
hingga saat ini masih belum jelas. Meskipun dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I 2017 sudah diturunkan.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD
Sumut, Ketua Komisi E, Zahir MAP,
Jumat (28/4). Ia menyebutkan belum
dikeluarkannya SK dari provinsi tersebut masih menjadi kendala bagi guru
honor di Sumut, meskipun dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Permendikbud) Pasal 8
Tahun 2017 telah diatur 15% dana
BOS diperuntukkan membayar gaji
guru honor.
"Namun sampai saat ini, Pemprovsu
belum melakukan evaluasi dan pendataan jumlah guru honor yang dibutuhkan serta mengganti SK guru honor
yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah daerah tingkat II," ujarnya.
Meski begitu menurutnya dana sebesar 15% dari BOS tersebut diyakini
tidak akan mampu menampung keberadaan guru-guru honor berkisar 8.000
orang. Untuk itu, diperlukan tim yang
dibentuk Pemprovsu agar mengevaluasi
dan mendata keberadaan guru honor
yang benar-benar dibutuhkan serta jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) di
masing-masing daerah.
"Jadi nanti bisa saja ada guru PNS di
Kota Medan dipindahkan ke daerah ka-

Zahir MAP
rena di sini sudah banyak,dan begitu
juga sebaliknya. Kalau ini masih kekurangan maka bisa ditambah dengan keberadaan guru honor. Kalau pendataan
ini telah selesai, maka pemprovsu dalam
hal ini dinas pendidikan mengeluarkan

SK baru untuk guru honor," ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap,
dinas pendidikan bergerak cepat mendata dan membentuk tim agar mengetahui kebutuhan guru honor di Sumut.
"Kalau SK dari Pemprovsu belum ada,
maka tidak ada yang boleh membayarkan 15% dari dana BOS untuk gaji guru
honor. Dana itu tidak boleh digunakan
karena Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) belum ada. Dana BOS
itu ada aturannya," tambahnya.
Ia menambahkan pembayaran gaji
guru honor juga bisa melalui sumbangan komite sekolah namun diakui banyak kepala sekolah takut membuat
kebijakan tersebut karena akan dituduh
melakukan pungutan liar. "Padahal dalam aturan Permendikbud bisa saja sekolah menerima sumbangan dari komite sekolah untuk membayar upah guru
honor," ucapnya.
Untuk itu, Komisi E telah menjadwalkan mengundang dinas pendidikan,
Kepolisian Daerah Sumut, kejaksaan
tinggi, pemerhati pendidikan, LSM dan
lainnya dalam rapat membahas kesepakatan bersama terkait pembayaran upah
guru honor. Jika diberlakukan sumbangan dari komite sekolah atau pemerhati pendidikan tidak akan dinilai
sebagai pungli.
"Jadi harus ada konsep administrasi
yang disepakati bersama-sama kalau
menerima sumbangan dari komite tidak
dinyatakan sebagai pungli. Karena kalau ini berlarut-larut, maka upah guru
honor tidak dapat terbayarkan," imbuhnya. (amal)

Musda SBSI 1992 Fokus Tiga Hal
Analisa/istimewa

TEKAN TOMBOL: Direktur Keuangan Pelindo 1, Farid
Luthfi didampingi Senior Manajer PKBL, Syaiful Anwar
dan Direktur PT Mitra Tekno Madani, Muhamad Rizal,
menekan tombol sebagai tanda peresmian SIM PKBL,
baru-baru ini.

Pelindo1 Luncurkan SIM PKBL

DIABADIKAN: Pengurus IKA SPP-SPMA Negeri Medan diabadikan seusai
memberikan keterangan kepada wartawan di sekretariatnya belum lama ini.

Gaji Guru Honor
Masih Terkendala SK

Medan, (Analisa)
PT Pelindo 1 meluncurkan aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(SIM PKBL). Aplikasi ini dikembangkan untuk mengotomatisasi administrasi kegiatan Program KBL.
“Melalui sistem ini semua mekanisme dalam Program
KBL mulai dari pengajuan permohonan program kemitraan, realisasi dana, administrasi sampai dengan menjadi
laporan PKBL, kini tidak lagi dilakukan secara manual,”
papar Farid Luthfi di sela-sela peresmian aplikasi tersebut,
Rabu (26/4) lalu. Sehingga pelaksanaan administrasi
program KBL akan lebih efektif dan efisien, dan
diharapkan pengelola dapat lebih fokus pada pelaksanaan,
pengendalian dan pembinaan program.
Selain itu, SIM PKBL ini memberikan kemudahan
bagi calon mitra dalam mengajukan permohonan, meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses Program KBL, penyajian laporan yang lebih cepat dan akurat,
dan mengurangi birokrasi,” imbuhnya.
ACS Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami menambahkan,
pembangunan sistem dan implementasi teknologi informasi
merupakan wujud keseriusan dan komitmen Pelindo 1 untuk
semakin meningkatkan pelayanan perusahaan.
“Hal ini sejalan dengan komitmen Pelindo 1 dalam
menerapkan IT Based Services Company, agar proses
bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi
dan distribusi akan terintegrasi dan terlaksana secara real
time,” jelas Fiona. (maa)

Medan, (Analisa)
Musyawarah Daerah (Musda) SBSI
kali ini fokus untuk menghasilkan tiga
hal penting bagi buruh. Tiga hal itu
yakni, penataan internal organisasi, menentukan sikap terhadap pemerintah
dalam bidang ketenagakerjaan dan pencanangan tahun pendidikan bagi buruh.
“Guna menghasilkan tiga hal tersebut, seluruh pengurus dan jajaran harus terampil berorganisasi, bernegosiasi
dan mampu berdaya saing,” ujar Ketua
Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Yosafawati Waruwu, SH, usai membuka Musda SBSI
tahun 2017 dengan tema ‘Tahun Gerakan Pendidikan & Latihan bagi Buruh’
di Hotel Dharma Deli, Jumat (28/4).
Menurut Waruwu, seluruh jajaran
SBSI 1992 harus berjuang keras agar
organisasi ini lebih baik dan besar ke
depannya.
Sebagai mitra pemerintah, katanya,
SBSI 1992 akan mendukung programprogram yang berhubungan dengan pembangunan. Namun harus diingat, sikap
kritis tetap akan ada jika memberatkan
buruh, misalnya terkait upah rendah.
Saat itu, Waruwu juga menyesalkan
Kementerian Tenaga Kerja yang tidak
memenuhi janjinya untuk membuka
musda. Dengan demikian, seolah-olah
pemerintah memusuhi serikat buruh. Tentunya ini hal yang tidak boleh terjadi.
“Kalau Menteri Tenaga Kerja sebagai penyelenggara pemerintah di bidang ketenagakerjaan tidak bisa menggandeng buruh. Tentu harus dievaluasi,”
tegasnya.
Sebagai contoh, bilang Waruwu, jika
ada kritik yang dilontarkan, tentu harus

dihadapi dengan bijak dan bersikap layaknya seorang negarawan. Tetapi jika
dihadapi dengan cara memusuhi serikat
buruh, jelas sikap tersebut tidak dibenarkan. “Menteri tersebut harus dievaluasi oleh presiden,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Musda,
Toni Panjaitan menjabarkan setelah tiga
bulan mendapat mandat maka panitia
bekerja ekstra keras untuk menggelar
kegiatan ini. Dia berharap, Munas yang
berlangsung mulai Jumat (28/4) hingga
Minggu (30/4) mampu menghasilkan
kesepakatan terbaik demi kemajuan organisasi.
Sedangkan panitia daerah musda,
Darmawan Yusuf menambahkan, para
peserta datang dari 11 daerah di seluruh
Indonesia. “Kami bangga terhadap te-

man-teman seperjuangan, terutama
yang datang dari luar Medan, seperti
Jawa, Sulawesi, Riau, Kalimantan, Irian
Jaya dan sebagainya.
Sementara, Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kota Medan, Hannalore Simanjuntak mengaku bangga atas kerja keras
serikat buruh guna memperjuangkan
hak-hak pekerja.
“Kami berharap ke depan buruh lebih
sejahtera lewat kesepakatan yang
tercapai di Munas ini demi kemajuan
para buruh,” pungkasnya.
Di akhir acara, panitia juga menyematkan ulos kepada Ketua Umum
DPP SBSI 1992, dan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Medan, Hannalore
Simanjuntak.
(hen)

Analisa/hendra irawan

SEMATKAN ULOS: Panitia Musda SBSI 1992 foto bersama ketua umum usai
penyematan ulos di Hotel Dharma Deli, Jumat (28/4).
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Medan Singkat
Polsek Patumbak
Musnahkan 43 Kg Ganja
Medan, (Analisa)
Polsek Patumbak memusnahkan barang bukti
narkotika ganja sebanyak 43 kg. Pemusnahan dengan
cara dibakar, di halaman Markas Polsek Patumbak,
Medan, Jumat (28/4).
Ganja 43 kg tersebut disita dari empat tersangka,
yakni Anjas Saputra dengan barang bukti 12 kg,
Rendy dengan barang bukti 15 kg, Anwar 8 kg,
Sabiluddin 8 kg. Keempat tersangka warga Aceh.
Kapolsek Patumbak, Kompol Afdhal Junaidi
didampingi Kanit Reskrim AKP Ferry Kusnadi
mengatakan keempat tersangka ditangkap dari tempat
dan waktu berbeda. "Keempat tersangka ditangkap
saat membawa ganja dari Aceh dengan tujuan
Pekanbaru dan Palembang," kata Ferry.
Pantauan di lokasi, pemusnahan tersebut juga
dihadiri dari jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari)
Pakam, perwakilan dari Koramil dan jajaran Polsek
Patumbak. (dgh)

Lindas Empat Bocah,
Sopir Diamankan
Medan, (Analisa)
Sopir minubus (Toyota Avanza), MF (43) warga
Jalan Multatuli Lingkungan III, Kecamatan Medan
Maimun yang tak sengaja melindas empat bocah kini
diamankan di Satlantas Polrestabes Medan. Pelaku
kini sedang dimintai keterangan terkait kejadian
tersebut.
"Sudah diamanakan di Satlantas Polrestabes
Medan. Sedang kita mintai keterangan lebih
lanjut,"jelas Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Indra Warman ketika dikonfirmasi wartawan,
Jumat (28/4).
Informasi dihimpun “Analisa” dari Polrestabes
Medan menyebutkan, kejadian naas itu bermula saat
Muhammad Fadoli (43) yang mengendarai mobil
bernomor polisi BK 1368 VN hendak memarkirkannya ke basement Kompleks Multatuli.
Saat hendak masuk ke basement pelaku tak melihat
ada empat orang anak-anak sedang tidur-tiduran di
basement.
Pelaku langsung menggilas ke empat bocah naas
tersebut. Untung saja, jeritan para bocah menghentikan laju mobil pelaku. Kendati demikian, keempat
bocah tersebut mengalami luka dan memar.
Keempat bocah warga Jalan Multatuli Lingkungan
IV Kecamatan Medan Maimun yang menjadi korban
yakni, Tio Malikul Mulky (12) mengalami luka robek
pada bagian kepala belakang kanan dengan10 jahitan,
patah bahu kanan serat luka memar di muka kanan.
Lalu, Michel Juan Sitanggang, (11) mengalami
luka robek di kepala belakang bagian kiri dengan 16
jahitan, luka pada bahu kanan. Kemudian, Akbar
Pratama Arif, (11) mengalami luka pada bahu kanan,
pinggang kanan, paha kanan dan tangan kiri.
Terakhir, Albar Sahni alias Aal (11) mengalami
luka pada punggung kanan dan bahu kanan dan kini
sudah dirawat di rumahnya. Sedangkan lainnya masih
dirawat di RS Martha Friska.
Petugas juga sudah melakukan cek tempat kejadian
perkara (TKP). Pelaku dan mobilnya kini diamankan
di Mapolrestabes Medan. (yy)

Amankan Hari Buruh

Polrestabes Medan
Libatkan 1.200 Personel
Medan, (Analisa)
Guna menciptakan rasa aman dan nyaman dalam
perayaan Hari Buruh (Mayday) yang jatuh pada
Senin (1/5) mendatang Polrestabes Medan melibatkan
1200 personel. Para personel ini akan melakukan
pengamanan secara terbuka dan tertutup.
Hal ini disampaikan Kapolrestabes Medan Kombes
Pol Sandi Nugroho melalui Kabag Ops AKBP Dony
Satria Sembiring kepada wartawan, Jumat (28/4).
"Dalam pengamanan Hari Buruh nanti kita kerahkan
sekitar 1200 personel,"jelasnya.
Lebih jauh, 1200 personel ini nantinya akan disebar
ke berbagai titik di Medan, untuk mengawal buruh
saat merayakan peringatan Mayday yang isu
utamanya masih menuntut kelayakan upah dan
kesejahteraan bagi buruh.
"Ada beberapa titik yang diamankan dalam perayaan Mayday di antaranya yakni di Lapangan Merdeka,"
ungkapnya.
Selain itu, lanjut Dony, pengamanan secara terbuka
yakni dengan mengerahkan personel memakai
seragam lengkap dan juga tertutup, yakni pengamanan
tidak memakai seragam akan dilakukan di
Gelanggang Remaja Jalan Sutomo Medan.
"Salah satu titik pengamanan Mayday juga digelar
di Gelanggang Remaja Jalan Sutomo, karena di sana
saudara buruh kita akan berkumpul," katanya.
Harapannya, agar buruh yang merayakan Mayday,
dapat menjaga ketertiban umum. Demi menjaga
keamanan dan kondusivitas Kota Medan.
"Harapan kita Mayday, berlangsung dengan
kondusif aman, dan nyaman," tukasnya. (yy)

Ditpolairdasu Gagalkan
Penyelundupan 300 Belangkas
Belawan, (Analisa)
Direktorat Kepolisian Perairaan
Daerah Sumut (Ditpolairdasu) menyita 300 ekor belangkas (Tachypleus Gigas), yang diduga hendak
diselundupkan ke Thailand, di
perairan perbatasan Sumut-Aceh,
Jumat (28/4).
Aksi penyelundupan satwa
dilindungi ini, berhasil digagalkan
setelah petugas kapal patroli Ditpolairdasu menyergap kapal pengangkutnya, KM Makmur Gt.25
No.215/QQd, di perairan Langkat
pada titik koordinat 04 15 953 N 098 18 523 E, Jumat dinihari.
Direktur Polairdasu Kombes
(Pol) Sjamsul Badhar dalam siaran
persnya menyebutkan, saat melakukan patroli perbatasan SumutAceh, dua kapal patroli (KP) 2021
dan KP 2028 dengan Kapten Aipda
Asun dan Brigadir Fajrin, mencurigai KM Makmur yang melaju
dengan kecepatan tinggi.
“Sehingga petugas kami pun
bergerak mengejar dan berhasil
merapat ke kapal ikan tersebut,”
katanya.
Setelah dilakukan pemeriksaan
dan penggeledahan, ditemukan 300
ekor belangkas/ketam tapak kuda
dalam kondisi sudah mati, yang
dimuat dalam boks ikan, tanpa
dilengkapi dengan dokumen yang
sah.
Dari keterangan Nakhoda Hermansyah Putra (48), warga Kelu-

rahan Birem Puntung Kecamatan
Langsa Baru Kotamadya Langsa
bersama empat orang ABK, rencananya belangkas tersebut akan
diselundupkan ke Thailand.
Terkait perbuatannya ini, para

kru kapal dijerat melanggar Pasal
40 (2) jo Pasal 21 (2) huruf a, b, c
UU No.5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya.
“Saat ini barang bukti kapal be-

rikut muatan sudah kami amankan
ke Mako Ditpolairdasu Belawan.
Sedangkan nakhoda masih menjalani pemeriksaan,”tambah Kasubdit Gakkum AKBP Den Martin
Nasution. (maa/dgh)

Analisa/istimewa

BELANGKAS: Petugas
Dirpolairdasu menunjukkan
barang bukti belangkas yang
disita dari KM Makmur, yang
diduga hendak diselundupkan ke
Thailand, pascapenyergapan
kapal pengangkut hewan dilindungi tersebut di perbatasan
Sumut-Aceh, Jumat (28/4).

Kasus Cabul Harus Ditangani Secara Ekstra
Medan, (Analisa)
Ika Triana (35) dan Siti Fatima
(30), dua orang ibu mengadukan
tetangga mereka yakni JS (73), ke
Lembaga Perlindungan Anak
(LPA) Kota Medan, di Jalan Puri,
Medan Area, Jumat (28/4).
Kedua perempuan ini menuding,
JS telah mencabuli anak mereka
yakni DRP (10) dan NDB (10).
Pencabulan itu terjadi di rumah
pelaku di Kecamatan Medan
Polonia pada Minggu (23/4) lalu.
Modusnya, mengajak anak-anak
bermain, lalu pelaku menarik anak
ke kamar untuk dicabuli.
Selain itu, kedua ibu tersebut
juga melaporkan tentang perilaku
penyidik di Polsek Medan Baru
yang tidak bekerja secara profesional menangani kasus pencabulan.
Kedua penyidik yang mereka laporkan masing-masing SS dan YL.
“Masa anak saya dibentak-bentak.
Itu namanya bukan memeriksa, Itu
intimidasi. Lagian saat mendengar
keterangan anak sebagai korban,
jangan pakai seragam polisi. Anak
saya jadi ketakutan”, beber Siti
Fatimah menceritakan pengalaman
anaknya saat diperiksa penyidik.
Saat ini JS sudah ditahan di Polsek Medan Baru. Ia akhirnya meringkuk
di ruang tahanan sementara, setelah ditangkap
dan nyaris diamuk massa
pada Senin (24/4) lalu.
Amuk massa itu terjadi,
ketika Ika Triana melabrak pelaku di depan rumahnya. Akan tetapi,
pelaku bersikukuh menepis tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Lantaran tak mau mengakui perbuatannya, Ika
Triana pun memanggil
putrinya DRP yang
dicabuli pelaku.

Saat itu DRP langsung meneriakkan apa yang telah diperbuat
pelaku kepadanya. Mendengar ada
ribut-ribut, para warga mendekat
lalu merubung. Saat itu, korban
lainnya juga datang dan mengungkap kejahatan seksual yang dilakukan pelaku. Tak pelak, warga marah
kemudian menangkap dan menggebuki pelaku.
Saat warga tengah terbawa emosi menggebuki pelaku, seorang tentara melintas. Ia pun berhenti dan
mengamankan pelaku dengan
memboyongnya ke Polsek Medan
Baru.
Esok harinya Ika Triana membuat laporan aduan ke Polsek Medan Baru atas apa yang menimpa
putrinya. Di saat bersamaan, Siti
Fatimah mengaku sudah lebih dulu
melaporkan pelaku ke Polsek
Medan Baru.
“Ada satu korban lagi, Bang.
Tapi
keluarganya
takut
melaporkannya ke polisi setelah
tahu kinerja penyidiknya tidak
profesional,” kata Siti Fatimah.
LPA Kota Medan menerima laporan kedua ibu tersebut. Ketua
LPA Kota Medan Miswardi Batu-

bara meminta kepada Polsek Medan Baru untuk bersikap profesional dalam melakukan penyidikan khususnya yang menyangkut
anak. Ia juga mengingatkan penyidik yang menangani kasus anak
agar melakukan penyidikan secara
profesional, dan menjadikan anak
seperti teman bermain, bukan melihatnya sebagai penjahat. Pemeriksaan harus mengacu pada tata cara
dan undang-undang perlindungan
anak, tegas Miswardi.
Korban harus didampingi
Miswardi menambahkan, kasus
ini juga telah mereka laporkan ke
Komnas Anak di Jakarta. Sementara Ketua Umum Komnas Anak
Arist Merdeka Sirait mengatakan,
untuk memberikan kepastian hukum bagi DRP (10) dan NDB (10),
dua korban kejahatan seksual yang
diduga dilakukan JS (73) di Medan
Baru, maka penanganannya harus
segera dilakukan. Komnas PA mendesak Polsek Medan Baru untuk
segera melimpahkan penyidikan
dan penyelidikan kasus ini ke Unit
PPA Polrestabes Medan.
Menurut Arist Merdeka, kejahatan seksual terhadap anak meru-

pakan kejahatan luar biasa, maka
penanganannya wajib dilakukan
dengan cara-cara luar biasa.
Pihak kepolisian dan aparatur
hukum lainnya sudah dapat menggunakan dan menerapkan UU No.
17 Tahun 2016 tentang perubahan
kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan
ancaman minimal 10 tahun penjara
dan maksimal 20 tahun, dengan
pemberatan hukuman kebiri (kastrasi) melalui suntik kimia, junto
Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014,
katanya saat dikonfirmasi via telepon seluler.
Ia juga mendorong LPA Kota
Medan untuk segera mengawal proses hukumnya dan meminta Dinas
Sosial dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Medan untuk memberikan
layanan pemulihan sosial bagi
korban..
“Saya mohon pentidik di Polsek
Medan Baru agar tata cara penanganaan dan pemeriksaan terhadap korban mengedepankan pendekatan korban dan bersahabat dengan anak”, pungkasnya.
(dgh)

LMP Sumut Gelar Musda
Direncanakan Dibuka Gubsu
Medan, (Analisa)
Laskar Merah Putih (LMP Sumatera Utara (Sumut) akan
menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pertama, Sabtu dan
Minggu (29-30/4) di Hotel Danau Toba, Medan.
Direncanakan, musda dibuka Gubsu, T. Erry Nuradi dan
dihadiri unsur muspida, pemuka agama, tokoh masyarakat,
ormas dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
“Musda pertama ini dilaksanakan dalam rangka pemilihan
Ketua dan Sekretaris Markas Besar Daerah LMP Periode
2016-2021, serta melaksakan program kerja lima tahun ke
depan, serta menyikapi situasi dan kondisi anak bangsa saat
ini,” ujar Ketua Markas Besar Daerah (Mada) LMP Sumut,
Darwin Hamonangan Lubis SH, melalui Ketua Panitia Musda,
OK Azahari SE didampingi Humas, Hardiman, Kamis (27/4).
Dijelaskan, LMP Sumut turut aktif menggalang persatuan
dan kesatuan anak bangsa untuk mempertahankan NKRI.
LMP Sumut, katanya, juga ikut berpartisipasi dalam
pemberantasan korupsi di Sumut, khususnya Medan.
Dia berharap, seluruh kader bisa datang sekaligus bersilaturahmi dengan sesama peserta musda serta tetap menjaga
solidaritas dan kondusivitas organisasi, sehingga LMP Sumut
akan menjadi contoh.“LMP menjadi barisan terdepan
memerangi narkoba yang telah menjadi musuh bersama dan
kami harus berguna dan serta menjadi terbaik bagi bangsa dan
negara,” tegasnya. (rel/hen)
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DEKLARASI: Ketua PWI Sumut Hermansjah, menjadi
salah seorang pendamping deklarasi Jawarah disampaikan
Penanggung Jawab Budiono di hadapan Wapres Jusuf
Kalla dan Ketua Umum PWI Pusat Margiono di Istana
Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (28/4).

Wapres Resmikan
Aplikasi Jawarah
Jakarta, (Analisa)
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla bersama
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Menteri Komunikasi meresmikan peluncuran aplikasi Jaringan Wartawan Anti Hoax (Jawarah) di Istana Wapres, Jalan Medan
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4).
Jaringan Wartawan Anti Hoax atau Jawarah ini berfungsi sebagai salah satu penanggulangan informasi atau
berita bohong yang sedang menyebar di masyarakat Indonesia melalui media elektronik (daring), dan tentunya
menjaga profesionalitas insan pers dari berita hoax.
Sebagaimana dijelaskan Ketua Umum PWI, Margiono,
untuk menanggulangi berita hoax yang dengan berteknologi mesin, mesti dilawan dengan menggunakan mesin
kembali, yakni memverifikasi berita langsung dengan
narasumber dan kedua dengan relawan-relawan jaringan
wartawan anti hoax ini.
“Hoax, awalnya informasi yang tidak bernilai. Akan
tetapi bila diberitakan oleh media mainstream akan berbobot dan bernilai. Maka dari itu, kita yang terdiri wartawan
Indonesia ikut menjaga supaya hoax tidak menyebar di
masyarakat,” terang Margiono dalam sambutannya.
Menanggapi hal tersebut, Wapres Jusuf Kalla merasa
senang dengan hadirnya Jawarah ini karena dengan
bersatunya wartawan akan dapat menangkal berita-berita
atau isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sangat gembira dengan adanya Jawarah ini.
Maka penting adanya jaringan wartawan anti hoax,”
ujarnya dengan senyum merekah di depan para undangan.
Dalam agenda peluncuran Jawarah, PWI Juga memberikan penghargaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 kepada
media-media yang memiliki karya dan kontribusi besar
kepada masyarakat Indonesia dalam memberikan
informasi dan karya jurnalistik. (hers)

Sikap DPR... (Sambungan dari hal. 1)
menegakkan keadilan berantas korupsi.
Bertentangan UU
Terpisah, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada menyebut inisiatif hak angket terhadap
KPK yang diajukan Komisi III bertentangan dengan
undang-undang (UU).
Peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim, di Kantor Pukat
UGM, Yogyakarta, kemarin, mengatakan, sesuai bunyi
Pasal 79 Ayat 3 UU No 17/2014, hak angket adalah hak
DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan
suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada
kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan.
“Jelas, hak angket seharusnya ditujukan kepada pemerintah, bukan lembaga penegak hukum independen seperti
KPK,” katanya.
Menurutnya, penggunaan hak yang salah alamat ini
menunjukkan bahwa tekanan politik menguat ketika KPK
mengusut kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTPE) yang diduga melibatkan anggota dan pimpinan DPR.
“Mereka bisa melakukan tindakan obstruction of justice (menghalang-halangi proses penegakan hukum),”
jelasnya.
Menurutnya, inisiatif hak angket hanyalah upaya serangan balik terhadap KPK agar terhambat dalam mengungkap kasus-kasus besar. “Pengalaman membuktikan
serangan balik semakin gencar setiap KPK mengungkap
kasus besar,” katanya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyatakan
keputusan rapat paripurna DPR terkait hak angket KPK
cacat prosedur sehingga tidak sah.
Menurut ICW dalam siaran pers yang diterima Antara
di Jakarta, Jumat, pimpinan sidang tidak melaksanakan
ketentuan mekanisme angket yang diatur dalam Pasal 199
Ayat (3) UU No 17/2014 tentang MPR, DPR/DPRD dan
DPD (baca MD3).
“Tindakan Wakil Ketua DPR yang memutuskan sepihak
tanpa adanya persetujuan anggota merupakan tindakan ilegal
dan sewenang-wenang,” kata Koordinator Divisi Korupsi
Politik ICW Donal Fariz dalam siaran pers tersebut.
Menurut ICW, tindakan ini merendahkan hak masingmasing anggota DPR untuk memberikan sikap atas pengajuan hak angket tersebut. Kewenangan pengambilan
keputusan bukanlah hak pimpinan, melainkan pada
anggota.
“Angket tidak dapat dilakukan oleh karena prosedur
formal tidak terpenuhi, maka hak angket cacat hukum dan
tidak bisa dilanjutkan. KPK tidak perlu datang ke forum
yang ilegal dan cacat hukum tersebut,” sarannya.
Sementara, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan komisi ini tidak akan memberikan rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani di luar persidangan terkait
kasus KTP-E.
Febri di gedung KPK, Jakarta, Jumat, mengatakan
KPK sudah melakukan diskusi awal menanggapi usulan
hak angket yang tercetus saat KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam.
“Untuk permintaan-permintaan bukti atau permintaanpermintaan rekaman pemeriksaan, BAP atau hal-hal lain
yang sejenis yang sedang kami proses pada tahap penyidikan atau pada tahap persidangan atau pada proses hukum
yang sedang dijalani, KPK tidak mungkin akan kami
berikan, kecuali dapat kami tampilkan hanya di pengadilan.
Jadi, jika itu ditarik pada proses politik, tentu saja kami
tidak dapat memenuhi hal tersebut,” katanya.
Dinyatakannya, KPK berharap pada konsistensi dari
beberapa fraksi di DPR yang melakukan penolakan
terhadap hak angket tersebut. (Ant)

Jakarta, (Analisa)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pemilu belum mendesak diterbitkan karena pembahasan revisi UndangUndang Pemilu masih memiliki cukup
waktu.
“Kenapa harus tergesa-gesa sampai
mendesak harus mengeluarkan perppu?
Masih ada waktu pembahasan di Pansus,” katanya di Jakarta, Jumat (28/4).
Pernyataannya ini menjawab desakan sejumlah elemen demokrasi agar
pemerintah mengeluarkan Perppu Pemilu karena khawatir pembahasan RUU
Penyelenggaraan Pemilu terlambat
diputuskan.
Mendagri menyampaikan, Pansus

RUU Pemilu pada prinsipnya tidak bekerja tergesa-gesa agar UU yang dilahirkan komprehensif mendukung sistem pemilu yang demokratis, serta mendukung sistem pemerintahan presidensil.
Menurut dia, jika pembahasan belum
selesai akhir April 2017, dapat dilakukan sampai pertengahan Mei 2017.
“Sekarang sudah rapat konsultasi/
koordinasi KPU-Bawaslu dengan Komisi II dan Pansus. Saya kira (Perppu)
tidak begitu mendesak, Pansus juga paham tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan dibuat,” ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
Dia menilai KPU dan Bawaslu juga
masih memiliki waktu untuk menyusun
peraturan. Tjahjo memandang persoa-

lan RUU Pemilu tidak perlu didramatisasi dan harus menerbitkan Perppu.
“Saya kira tidak perlu didramatisasi
dan harus Perppu. Perppu jangan diobral," ujar dia.
Terkait masukan elemen demokrasi
agar Pansus RUU Pemilu dipacu bekerja, Tjahjo mengatakan pemerintah
sebagai bagian dari Pansus menyatakan
apresiasinya.
Pemerintah berharap revisi berlaku
jangka panjang sehingga tidak setiap
lima tahun mengalami revisi.
“Sistem yang baku harus konsisten
kita laksanakan dalam jangka panjang.
Pasal-pasal yang sudah bagus dipertahankan, yang gelagatnya, dinamikanya
perlu penyempurnaan kita sempurnakan,” pungkasnya. (Ant)

Kejagung Terus Buru Buronan BLBI
Jakarta, (Analisa)
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus
memburu buronan kasus Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Tentunya terus diburu,” kata Jaksa
Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat
(28/4).
Pada 17 Oktober 2006, Jaksa Agung
saat itu, Abdul Rahman Saleh meluncurkan secara resmi penayangan 14 wajah koruptor BLBI.
Mereka adalah Sudjiono Timan
(Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia/BPUI), Eko Edi Putranto
(Direksi Bank Harapan Sentosa/BHS),
Samadikun Hartono (Presdir Bank
Modern), Lesmana Basuki (kasus BLBI), Sherny Kojongian (direksi BHS),
Hendro Bambang Sumantri (kasus

BLBI), Eddy Djunaedi (kasus BLBI),
Ede Utoyo (kasus BLBI), Toni Suherman (kasus BLBI), Bambang Sutrisno
(Wadirut Bank Surya), Andrian Kiki
Ariawan (direksi Bank Surya), Harry
Mattalata alias Hariram Ramchmand
Melwani (kasus BLBI), Nader Taher
(Dirut PT Siak Zamrud Pusako), dan
Dharmono K Lawi (kasus BLBI).
Dari 14 nama, di antaranya Sherny
Kojongian telah dibawa ke Tanah Air
setelah ditangkap Interpol di San Francisco, Amerika Serikat. Ia diterbangkan
ke Indonesia tahun lalu.
Kemudian, Adrian Kiki Ariawan
telah dipulangkan juga ke Indonesia
setelah pengadilan tinggi Australia
mengabulkan permohonan ekstradisi
yang diajukan Indonesia atasnya pada

18 Desember 2013.
Terkait KPK yang mengungkap kembali kasus BLBI tersebut, Prasetyo
menyatakan bersyukur kasus tersebut
diungkap kembali.
“Tentunya kami bersyukur mengangkat kasus itu. KPK menemukan ketidakberesan pelaksanaan SKL (surat
keterangan lunas). Tentunya kami akan
koordinasikan,” tandasnya.
KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka karena diduga saat menjabat sebagai Kepala BPPN pada 2004,
mengusulkan pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau
SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku
pemegang saham atau pengendali Bank
Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada
2004. (Ant)

Indonesia-Filipina... (Sambungan dari hal. 1)
kunjungan Presiden RI menandai 70
tahun hubungan diplomatik antarkedua
negara.
“Saya merasa terhormat menyambut
Presiden Republik Indonesia, salah satu
negara terdekat Filipina. Dalam rangka
menyambut 70 tahun hubungan resmi
diplomatik antarkedua negara, kita telah
memperkuat kerja sama di berbagai
sektor. Hubungan kedua negara saat ini
dalam posisi terkuat dari sebelumnya,”
ujar Duterte.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Duterte juga menyampaikan terima
kasih kepada Presiden Jokowi dan
pemerintah Indonesia yang terus membantu proses perdamaian di Mindanao,
Filipina Selatan.
“Saya mengucapkan terima kasih
kepada Presiden Jokowi atas dukungan
dan komitmen Indonesia dalam proses
perdamaian di Filipina Selatan. Kami
berharap perdamaian di Mindanao dapat menjadi kenyataan,” lanjutnya.

Turut mendampingi Presiden
Jokowi dalam kesempatan tersebut
antara lain Menko Perekonomian
Darmin Nasution, Menkopolhukam
Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Menteri Pertanian
Amran Sulaiman, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BIN Budi
Gunawan, dan Duta Besar Indonesia
untuk Filipina Johny J. Lumintang.
(Ant)

KPK Tetap Fokus
Tangani KTP-E
Jakarta, (Analisa)
Meski rapat paripurna DPR menyetujui
penggunaan hak angket terkait pelaksanaan
tugas KPK, Wakil Ketua KPK Laode M
Syarif menegaskan bahwa lembaganya tetap
fokus melanjutkan pengusutan kasus-kasus
korupsi termasuk perkara KTP-E.
“Kemungkinan tindakan hukum lain
akan kami bicarakan lebih lanjut di KPK.
Namun yang pasti, kami tetap akan fokus
pada penanganan kasus-kasus korupsi,
termasuk KTP-E dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang sekarang sedang
berjalan,” katanya saat dihubungi di Jakarta,
Jumat (28/4).
Kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah dalam rapat paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait
pelaksanaan tugas KPK seperti diatur dalam
Undang-Undang No 30/2002 tentang KPK
meski ada tiga fraksi yang menolak yaitu
Gerindra, Demokrat dan PKB.
“Kami mendengar palu tentang hak
angket sudah diketok di paripurna DPR,
namun terdapat penolakan dari sejumlah
anggota DPR dan bahkan ada fraksi yang
walk out. Apakah hal itu berkonsekuensi
terhadap sah atau tidaknya keputusan hak
angket tersebut, akan kami pelajari terlebih
dahulu,” tambahnya.
Namun dia mengaku tidak ingin mencampuri aktivitas politik yang dilakukan
oleh partai di DPR.
“KPK tidak akan mencampuri urusan
partai tapi berharap bahwa partai politik
memahami sikap KPK yang tidak mau
mempetlihatkan rekaman dan BAP,” ungkapnya.
Usulan hak angket ini tercetus saat KPK
melakukan rapat dengar pendapat (RDP)
dengan Komisi III, Rabu (19/4) dini hari
karena KPK menolak membuka rekaman

†

pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari
Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani,
di luar persidangan terkait kasus KTP-E.
Dalam sidang dugaan korupsi KTP-E
pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang
menangani kasus tersebut, Novel
Baswedan, mengatakan, Miryam ditekan
sejumlah anggota Komisi III untuk tidak
mengakui fakta-fakta menerima dan
membagikan uang dalam penganggaran
KTP-E.
Nama-nama anggota Komisi III itu
menurut Novel adalah Ketua Komisi III
dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo,
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi
Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura,
Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari
Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa
Novel namanya.
“Apalagi sejumlah fraksi sudah mengatakan menolak hak angket dan ada syarat
di UU MD3, bahwa usul menjadi hak
angket jika dihadiri lebih dari setengah
jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengn persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir,”
ungkap Laode.
Dia kembali mengingatkan bahwa usulan
hak angket diawali dari kesaksian Novel
Baswedan di persidangan dan penolakan
KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan
BAP Miryam.
“Jika bukti-bukti dibuka, hal itu berisiko
akan menghambat proses hukum dan dapat
berdampak pada penanganan kasus KTPE. Segala upaya yang dapat menghambat
penanganan kasus korupsi, termasuk KTPE dan kasus keterangan tidak benar di
pengadilan tentu saja akan ditolak KPK,”
tegas Laode. (Ant)

PULANG KE RUMAH BAPA
Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga, anak/calon suami/ayah/adik/abang/
ipar/pakcik kami yang tercinta.

RUDY HERMANTO / JOHANNES
( tutup usia 32 tahun )

Pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 03.45 WIB di RSU Teuku Peukan, Blangpidie.
Jenazah mendiang disemayamkan di Rumah Sosial GMI Gloria, Jl. Bintang No. 38
Medan, Telp : 061-4560461, dan akan diperabukan pada hari Minggu, 30 April 2017
pukul 10.00 WIB di TDS Angsapura, Tanjung Morawa.
KAMI YANG MENGASIHI :

Asa di “Kampung”... (Sambungan dari hal. 1)
di rumahnya. Tak jarang, sambil mengurus keluarga, mereka menyempatkan
diri membordir bahan kain sebelum
dijahit menjadi aneka kerajinan.
Kerajinan tersebut ditekuni pria dan
wanita, baik tua maupun muda. Wanita
berperan membordir bahan dengan berbagai motif sedangkan laki-laki menjahit hasil bordir menjadi aneka hasil
kerajinan seperti tas, ransel, alas kaki,
sajadah, dompet, dan tas koper motif
Aceh.
Saifuddin sendiri sejak 1993 sudah
terampil membuat tas bordir motif Aceh.
Keahlian tersebut diperoleh dengan
belajar dari Sanusi, seorang perajin di
kampung setempat.
Selanjutnya, setelah dua tahun
bekerja dia memutuskan membangun
sentra kerajinan Aceh itu.
Menurutnya, permintaan aneka hasil
kerajinan cukup tinggi, baik untuk dalam maupun luas negeri. Setiap hari,
perajin mampu menyelesaikan 3-5 hasil
kerajinan dengan memperoleh pendapatan antara Rp80 ribu-120 ribu/hari.
“Permintaan kerajinan masih tinggi.

Setiap hari sebanyak 39 unit barang
keluar dengan omzet sebesar Rp3 juta,”
tuturnya.
Selain itu, hasil kerajinan perajin juga
sudah tembus ke luar negeri seperti ke
Australia dan Spanyol. “Pada 2016,
sponsor klub Real Madrid datang untuk
memesan 1.000 tas bordir motif Aceh.
Mungkin saja untuk pemain bola,” ujarnya tersenyum.
Salah seorang dari puluhan perajin,
Ali Saidi, kepada Analisa mengungkapkan, dalam sehari dia bisa membuat
lima tas ransel motif Aceh. Dia mendapat upah Rp50 ribu-100 ribu/hari.
Ali sebelumnya bekerja sebagai sopir cadangan (serap). Tapi, karena sudah tidak muda lagi, dia memutuskan
bekerja menyalurkan keterampilan
membuat tas bordir di kampung halamannya.
Dia juga mengajak anak-anaknya
untuk belajar keterampilan membuat
tas bordir Aceh. Baginya, tindakannya
tersebut juga merupakan upaya untuk
melestarikan keterampilan generasi
perajin tas motif Aceh.

Minat belajar tinggi
Di sisi lain, minat kalangan muda
untuk belajar keterampilan membuat
kerajinan motif tradisional itu juga
cukup tinggi. Namun, tingginya minat
itu tidak sebanding dengan fasilitas yang
ada.
Mesin jahit di rumah warga perajin
terbatas, sehingga tidak bisa menampung minat tersebut.
“Ramai yang ingin belajar membuat
tas ini, tetapi karena mesin jahit terbatas
tidak tertampung,” ujar Saifuddin.
Dia sendiri yakin, melalui kerajinan
dapat mengatasi pengangguran. Karena, jika sudah memiliki keterampilan
membordir mereka otomatis mandiri
dalam berusaha.
Seharusnya, sektor usaha rumah
tangga mendapat perhatian lebih dari
pemerintah mengingat keberadaan kerajinan tersebut selama ini mampu
memberikan solusi bagi pemuda menganggur untuk belajar keterampilan
membuat tas motif Aceh untuk meningkatkan dan memperbaiki ekonomi keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan ini kami segenap keluarga mendiang :

KHO BENG LUI / NELLY KHO
(tutup usia 90 tahun)

Ayah kandung :
WONG BENG FOEK
(AFUK)
Ibu kandung :
RETNA ADRIAN
(ALING)
Calon istri :
SRI ANGELINE
Anak laki-laki :
TOMMY CHANDRA
JEFANSEN KATIO

Kakak kandung :
FENNY WONG
(WONG YU MEI)
Suami kakak kandung :
HERMAN UTOMO
(GOH SIONG TEK)
Abang kandung :
ERWIN
Istri abang kandung :
LILIS
Adik kandung :

IRWAN HERMANTO
Anak kakak kandung :
JEFFIN UTOMO
(GOH YAU PIN)
WENDY UTOMO
(GOH CIA CUN)
Anak abang kandung :
VINESHA SYNCLAIR WIJAYA
FELICIA SYNCLAIR WIJAYA
Dan segenap keluarga
Jl. Kecil No. 4-A/2 Medan

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

PHAN TJI HWA
( tutup usia 58 tahun )

Pada hari Kamis, 27 April 2017 pukul 15.30 WIB di kediaman kami, Jl. Rahayu Gg.
Mintori No. 32 T Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman
Angsapura Blok 4, Jl. Waja No. 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan
diperabukan pada hari Minggu, 30 April 2017 pukul 13.00 WIB di Krematorium Tie
Cang Tien Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
RINA (†)
Cucu luar lelaki :
Ayah :
Istri :
Menantu perempuan :
ZACKY
PHAN TIONG HIN (†) IYEM (†)
LINI
Cucu luar perempuan :
TAN SUI SENG
Anak lelaki :
INUR
JENNY
Ibu :
DAVID
FITRI
Beserta saudara/ipar/
FANG SUI HWA
TJANDRA
Menantu lelaki :
kemanakan/keponakan
Ayah mertua :
RIANTO
AMIN
Dan segenap keluarga
MUSIRAN (†)
VICTOR
Cucu dalam lelaki :
- Jl. Rahayu
Ibu mertua :
Anak perempuan : ALVARO GAVRIEL STEPHAN - Gg. Mintori No. 32 T
RAHMAT
- Medan
TUMISA
RINI

KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang: ibu/mertua/nenek/ipar/saudari kami yang tercinta.

Analisa/khaddin

KERAJINAN: Beberapa pemuda tengah membuat kerajinan tas bordir motif Aceh di tempat kerajinan di Desa Ulee
Madon, Muara Batu, Aceh Utara, (19/4). Ulee Madon dan
Meunasah Aron dikenal sebagai sentra kerajinan tradisional
di Aceh Utara.

Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada : Bapak-bapak, ibu-ibu, famili-famili, rekan-rekan serta
handaitolan sekalian yang telah memberikan bantuan/sumbangan
baik moril maupun materil kepada kami sewaktu meninggal hingga
selesainya upacara pemakaman istri/ibu/mertua/nenek/nenek
mertua/buyut/ipar/saudari/saudari angkat/saudari yang tercinta.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik tersebut
Hormat kami :
Segenap keluarga mendiang
- Griya Riatur Indah, Jl. Sakura F 101 Helvetia - Medan

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

LU SENG LUI
(tutup usia 73 tahun)

Pada hari Kamis, 27 April 2017 pukul 21.50 WIB di kediaman kami Jln. Pasar III Tapian Nauli No. 8 Medan
Sunggal. Jenazah mendiang disemayamkan di Yayasan Sosial Go Sia Kong So Pinang Baris Medan Sunggal
dan akan diperabukan pada hari Senin, 1 Mei 2017 pukul 11.00 WIB di Crematorium Taman Damai Sejahtera
Angsapura.
KAMI YANG BERDUKACITA :
TIO LIANG LAI
Ayah mertua :
(JOVINKO)
Anak angkat lk :
Istri adik kandung :
GO YONG IE (†)
SIM SIE
SIM KHENG KOK
LOU CIN HUI
Ibu mertua :
(MATTEW)
(PAULUS)
TIO MING YIEK
CUA GWEK KIE (†)
Cucu luar pr :
Istri anak angkat :
Kakak kandung :
Ayah :
CHEN CIEN HONG
HUANG PHEI YIN
LU SENG HIOK (†)
LU CIA YAU (†)
(STEVANNY CHANDRA)
(LADY DIANA)
LU A KHIM
Ibu :
CHEN
HONG
PHING
Cucu dalam lk :
Suami kakak kandung :
LIM SIU KIM (†)
(GEOVANNY
CHANDRA)
GO HAU MIAU
KWEK MO SENG (†)
Ayah angkat :
CHEN HONG SIEN
(RICKY
GOTAMA)
LIM SIU LONG (†)
LOU NIO KHI (†)
(TIVANNY CHANDRA)
GO HAU HUA
Adik kandung pr :
Ibu angkat :
Abang ipar :
(SURYA GOTAMA)
LU SENG SIM (†)
LOU YA MEI (†)
GO KIET HONG (†)
GO HAU TONG
LU SENG GEK (†)
Suami :
Istri abang ipar :
(GUNTUR GOTAMA)
LU MEI LUAN
GO KIET CENG
CANG IK LUI
LU SENG KIAU
Anak lk :
GO HAU SHI
Adik ipar lk :
THANG SIU LING
GO YU YEN
(ERWIN GOTAMA)
GO KIET AN (†)
LU SENG IE
(DJU JAN)
GO KIET LENG
Cucu dalam pr :
Suami adik kandung :
GO YU PAU
GO KIET SEN (†)
GO PHING PHING
LAW PAU PIU
(SIDJAR)
GO KIET MENG
(ELISA GOTAMI)
CHU A NAM
GO BUN CHAI
Istri
adik
ipar
:
GO SIAU FI
LIM THIEN TEK (†)
(HUSIN)
SIM GUEK LAN
(ELVIANI
GOTAMI)
LIE KIET PHING
Menantu pr :
LIM SUK KIM
Istri
cucu
dalam
:
Beserta kemanakan dan keponakan
HUANG PAU YEN
LIE MEI THIAM (†)
YANG FEI FEI
Dan segenap keluarga
HUANG MEI CHI
SIM SIU FEN
(SALLY YANG)
- Jl. Pasar III Tapian Nauli No. 8
Anak pr :
Adik ipar pr :
Cicit dalam lk :
Medan Sunggal
GO CHING SE
GO LI HUI (†)
GO LIK LIM
- JADI JAYA EXPRESS
(LIANA)
Suami adik ipar :
Jl. Bunga Raya 2 Pasar V No. 65
(REIZO GOTAMA)
Menantu lk :
LAI CING SING (†)
Asam Kumbang
CHEN CE SEN
Cucu angkat lk :
Adik kandung lk :
Ternak Buaya Medan-Sunggal
(DARMIN CHANDRA)
SIM YANG
LU KHENG WENG

ZHUANG IK CEN / ASNI / A TIN
(tutup usia 72 tahun)

Pada hari Kamis, 27 April 2017 pukul 15.50 WIB di RS. Imelda Medan. Jenazah mendiang
disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 3 Jl. Waja No 2-4 Telp 73455037364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Minggu, 30 April 2017 pukul 11.00 WIB
di Krematorium Yayasan Sosial Brahrang.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Ayah mertua :
Cucu dalam perempuan :
THE KUI KI
THE GUEK MENG (†)
Suami adik ipar :
THE YI CIA / KATHLEEN TEVANIA
Ibu mertua :
CONG HUAT YIN / EDDYAMO
Cucu luar lelaki :
CHENG MOI SUN (†)
HO YONG FUK / CHRISTOVER HOSE MARZUKI LIE SIN CENG
Ayah :
HUANG MING HO
HO YONG SEN / EDBERT HOSE MARZUKI
CHENG SENG CO (†)
Abang kandung :
SIM END SEN / ANDREW DREVINNO
Ibu :
ZHUANG TIEN SIANG / HARRY BUDIONO
Cucu luar perempuan :
CHEN YEK MEI (†)
Istri abang kandung :
HO LIE SIANG / QUEENZIE HOSE MARZUKI
Suami :
WU AI SIM
Abang ipar :
THE KHUN HO (†)
Adik kandung lelaki :
THE TENG KUI (†)
Anak lelaki :
ZHUANG TIEN IK (†)
Istri abang ipar :
THE CIN YU / TEDY DARMAWAN
ZHUANG TIEN SU / JIMMY
NG
BOI
KI
(†)
Anak perempuan :
ZHUANG TIEN HOK
Adik
ipar
lelaki
:
THE CHUI LING / ERNI THERESIA
Istri adik kandung :
THE
KUI
KEN
(†)
THE CHUI HONG / LENY THERESIA
LIM PIK YIN
THE
CHEN
HIE
/
THE
KUI
HIE
THE CHUI NA / NANY THERESIA
LIM SUAN CU
Istri
adik
ipar
:
Menantu perempuan :
NG
GIM
LIE
Beserta kemanakan / keponakan
NIO KIM GEK / STELLA VELICIA
Adik ipar perempuan :
Dan segenap keluarga
Menantu lelaki :
THE KUI LAN
- Jl. Sidorukun No. 42 Krakatau Medan
HO MIN CHIANG / HARTONO
THE KUI ENG
- Jl. Gatot Subroto No. 319 Brahrang
SIM YAU MING / ERWIN SIM

KABAR DUKACITA

Telah meninggal dunia dengan tenang : anak/menantu/kemanakan/suami/ayah/saudara/
saudara angkat/ ipar kami yang tercinta

NG IN HENG / AHENG
(tutup usia 48 tahun)

Pada hari Kamis, 27 April 2017 pukul 13.10 WIB di RS. Deli Medan. Jenazah mendiang
disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 8 Jl. Waja No 2-4 Telp 73455037364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Senin, 01 Mei 2017 pukul 11.00 WIB
di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan) Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Makcik :
Ayah :
Adik kandung lelaki :
Istri abang ipar :
NG TIN HONG
NG PIK LIEN
YANTI
NG IN CIN / IRAWAN
Ibu :
NG PIK LAN (†)
Adik ipar lelaki :
NG IN HUI / GUNAWAN
ANG BIO JAN
NG PIK KUI
EFFENDI SUSANTO
NG IN SENG / HENDRIK
PHANG SIU LAN
Suami makcik :
Istri adik ipar :
Istri adik kandung :
MAK TIEN SIN
Ayah mertua :
LINDA
YENNY
TIO CHENG KIM (†)
ERWIN CHUNG
Kakak ipar :
ROSSY
Ibu mertua :
Istri :
ROSMERI
YETNY
LIM LI CHING
TIO LIE LIE / SUSI
Adik kandung perempuan : Suami kakak ipar :
Pakcik :
Anak lelaki :
KENEDY TAN
NG GIOK CUN
DAVID
NG A HAW
Adik ipar perempuan :
NG
YULI
DAVIN
NG TJENG KHENG
YENNY
Suami
adik
kandung
:
NG TJENG HUAT
Anak perempuan :
Suami adik ipar :
KOK
MENG
/
ASAN
NG TJENG PA
MARCELINA
RAHMAN
RUDI
NG TJENG WAN / IRWANTO Abang kandung :
Adik angkat lelaki :
Beserta kemanakan /
Istri pakcik :
NG IN TEK / JONI
EFFENDI
NG IN KIET
TJOA SIU AI
keponakan
LAW HUN BUI
Istri abang kandung : ARDY MARULI
Dan segenap keluarga
Abang ipar :
SRI ASTUTI
TINA
- Jl. Besi No. 23 Medan
HENDRA SUSANTO
SRI WAHYUNI
ROHANA
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FIKIH Kembali Sosialisasikan
Makanan dan Produk Halal
Medan, (Analisa)
Sesuai misi untuk terus menyosialisasikan produk maupun makanan
halal, Forum Informasi & Kajian Halal
(FIKIH) Ikatan Alumni USU Wilayah
Sumut untuk kedua kalinya melaksanakan Muzakarah Halal. Sosialisasi
tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang,
FISIP USU.
Ketua FIKIH Suaib mengungkapkan, organisasi yang dipimpinnya
itu akan terus bersosialisasi ke mana
pun dan pada siapa pun untuk lebih
memasyarakatkan produk-produk
maupun makanan halal.
"Muzakarah yang pertama kita
laksanakan dulu, fokusnya di luar
kampus. Kali ini, kita fokus ke dalam
kampus USU. Kalau bisa, kita akan
menyosialisasikan produk dan makanan halal ini ke semua fakultas yang
ada di USU," jelasnya usai muzakarah,
Kamis (27/4).
Setelah itu, lanjutnya, FIKIH akan
memasuki kampus lainnya yang ada di
Kota Medan. Sembari mengundang
stakeholder, bisa UKM, bisa mahasiswa dan orang-orang yang memang
peduli dengan halal ini. Dengan tujuan
untuk pembentukan perda halal.
Di Indonesia, sambungnya, sudah
ada undang-undangnya namun peraturan pemerintah justru belum ada.
Hanya saja beberapa daerah di provinsi
lainnya sudah membuat perda halal
ini, seperti Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Selatan, menyusul Sumatera Barat dan Aceh. Sementara di
Kota Medan sendiri, perda ini masih
dalam penggodokan di DPRD Medan.
"Dengan kita masuk ke kampus dan
menggandeng FISIP USU ini yang
merupakan gudangnya orang-orang
mengerti kebijakan publik untuk
penyusunan profilnya serta mengajak

pihak FISIP USU ke legislatif bersama
stakeholder, UKM lainnya diharapkan
dapat segera melahirkan perda halal,"
tuturnya.
Setelah muzakarah kedua ini, FIKIH
akan masuk ke tema lain. FIKIH akan
langsung ke pelaku-pelaku makanan,
seperti kantin, warung maupun restoran. Selain itu, ke depan FIKIH juga
akan mengundang para pengusaha
Tionghoa yang membuka usaha
makanan.
"Sebenarnya pelaku usaha Tionghoa ini sudah care. Mereka sudah
aware dengan undang-undang itu.
Namun karena belum ada perdanya,
jadi mereka merasa bukan menjadi
suatu kewajiban untuk mengikuti
prosedur untuk memiliki sertifikat halal
pada produk mereka," katanya. Dengan kita undang mereka, lanjutnya,

dari kegiatan itu mungkin mereka akan
lebih aware lagi.
Dalam muzakarah tersebut, Amelia
Julianti Siregar selaku pembicara di
hadapan peserta yang merupakan
mahasiswa FISIP USU menyampaikan,
perihal makanan dan produk halal bagi
umat Islam ini sudah dijelaskan dan
termaktub dalam Alquran, yakni dalam
surat Al Baqarah 168, 173 dan 219,
Surat Al Maidah ayat 3, 4 dan 94, dalam
surat Al An'am ayat 121, 145, An Nahl
67 dan An Nisa 43.
Ia juga menyampaikan bahwa
pengaruh makanan yang dimakan oleh
manusia akan berpengaruh terhadap
tumbuh kembang fisik dan kecerdasan
otak, sifat dan perilaku, perkembangan
janin, diterima atau ditolaknya doa dan
berpengaruh pada kehidupan dunia dan
akhirat.(mc)

Analisa/Mahjijah Chair

FOTO BERSAMA: Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU
Agus Suriadi, (kiri kelima) foto bersama dengan Ketua FIKIH Suaib (kiri
keempat dan pembicara Amelia Julianti Siregar (baju merah) usai membuka
kegiatan.

Jumat (28/4).
Ia menyampaikan, selain harus
teregistrasi, kompetensi dokter juga
harus cukup dalam membuat dan
mengelola startup itu. Perusahaan
berbasis web butuh pengawalan lebih
ketat agar informasi yang disampaikan
tidak salah.
"Di Medan sepertinya belum ada
startup untuk bidang kedokteran. Tapi
kita persilakan teman-teman dokter
yang kreatif untuk membuat ini agar
masyarakat lebih mudah mendapatkan
informasi yang kredibel," tuturnya.
Ia menambahkan, jika dokter mendirikan startup kedokteran berbasis jasa
berbagi informasi memang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun,
perlu diperhatikan juga apakah pengelola
startup memang dokter yang terdaftar
dan berkompeten di bidangnya.
"Karena pada umumnya berbasis

web, bagaimana kita membuktikan yang
mengelola benar-benar dokter atau
tidak. Bisa saja oknum yang mengatasnamakan dokter dan tidak kompeten di
bidang itu. Salah-salah informasinya
jadi tidak benar," tegasnya.
Namun, seiring berkembangnya
kecanggihan teknologi, ia mengaku ke
depannya kemungkinan akan ada
startup kedokteran di Medan. Berbagai
profesi dokter spesialis bisa bersamasama mendirikan perusahaan ini dan
berbagi informasi kepada masyarakat
dengan lebih mudah.
"Kemungkinan ke depannya akan
ada kita buat startup sesuai bidangnya
dan kompeten masing-masing dokter.
Misalnya dokter anak bahas soal
anak, dokter jiwa bahas soal jiwa. Tidak
menutup kemungkinan perusahaan
seperti ini akan berkembang pesat,"
pungkasnya. (dani)

nama kandidat ketua dalam muscab
nantinya. Artinya, sudah mulai tumbuh
rasa semangat kader IDI berjuang untuk
profesi. Ia berharap, ketua terpilih bisa
menyiapkan kader terbaik untuk
menjadi ketua pengurus besar (PB) IDI
dan memberikan pendampingan bagi
para teman sejawat dalam persoalan
menyangkut praktik kedokteran.
"Yang terpenting, jangan ragu untuk
mengoreksi program pemerintah yang
tidak pro dengan dokter dan kesehatan
masyarakat," imbaunya.
Ketua Panitia Muscab, dr Dedy
Irawan Nasution menyampaikan agar
seluruh anggota IDI Medan yang
berjumlah 4000an dokter memvalidasi
keanggotaannya sehingga bisa memiliki hak suara pada kegiatan tersebut.
Selain pemilihan ketua, agenda lain
dalam muscab bertema 'Dengan
Kesejawatan Mari Kita Bangun
Profesionalisme dalam Menghadapi
Tantangan MEA' ini, pihaknya juga

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus 2014-2017 dan
menyusun rancangan program pengurus ke depan.
"Kita harap dokter harus terus
memperbaharui keilmuan kedokteran
dalam membangun kesejahteraan bagi
masyarakat Medan," katanya.
Ketua Seminar Ilmiah dr Rudy
Rahmadsyah Sambas menambahkan,
pihaknya akan mengundang narasumber dari Polda Sumatera Utara
untuk membahas tentang masalah
hukum bagi dokter. Lalu Prof Aznan
Lelo juga direncanakan hadir untuk
membahas terkait rasionalisasi dalam
pemberian antibiotik dan lainnya.
"Rencananya kita akan undang
Polda Sumatera Utara untuk membahas
tentang masalah hukum bagi dokter.
Lalu Prof Aznan Lelo terkait rasionalisasi dalam pemberian antibiotik dan
lainnya," pungkasnya.
(dani)

Prof Dr Dian Armanto, MSc

UHN Bisa Berkontribusi Datangkan Dana Penelitian
Medan, (Analisa)
Koordiantor Kopertis Wilayah I
Sumatera Utara Prof Dr Dian Armanto,
MA MSc berharap Universitas HKBP
Nommensen (UHN) bisa berkontribusi
untuk mendatangkan dana penelitian
dengan target Rp15 miliar pada tahun
2018 di Kopertis Wilayah I Sumut.
Harapan itu disampaikan Prof Dian
saat memberikan kata sambutan pada
Wisuda Diploma, Sarjana, Profesi, dan
Pascasarjana UHN di Gedung Selecta,
Jumat (28/4). Mahasiswa yang diwisuda berjumlah 461 orang.
Prof Dian menilai UHN paling
membanggakan dan salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) paling sehat
di Provinsi Sumatera Utara. UHN juga
satu-satunya PTS yang punya dana
abadi di Sumut serta punya visi dan
misi terukur dengan program “NHU
Goes International”.
Motivasi
Pada kesempatan itu ia juga mem-

bananan Sisingamangaraja XII
kepada bangsa Indonesia khususnya
di Tanah Batak.
Ketua DPP PKPI ini juga menilai
nama tersebut akan menjadikan
kepariwisataan Sumut khususnya di
wilayah Tanah Batak sebagai pusat
perhatian, karena nama Sisingamangaraja XII sangat erat dengan wisata
sejarah bangsa Indonesia di Tanah
Batak.
"Jika kita mendengar nama
Sisingamangaraja XII, maka kita
akan diajak untuk mengetahui kiprah
Sisingamangaraja sebagai Raja Batak
yang melawan penjajahan Belanda.
Sangat tidak salah, kalau nama
pahlawan daerah itu dicantumkan
sebagai nama bandara di daerah itu,
karena, nama figur sejarah Indonesia
sangat berarti bagi warga Indonesia

maupun warga dunia," ungkapnya.
Dia mencontohkan, di Jakarta ada
Bandara Seokarno-Hatta dan Bandara
Halim Perdana Kusuma, di Malang
ada Bandara Abdurrachman Saleh.
Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta,
Bandara Adi Sumarno di Surakarta
dan bandara lainnya di kota-kota lain.
Hal yang sama juga diungkapkan
Baskami Ginting. Ia juga mendukung
usulan nama Bandara Silangit diganti
dengan nama Sisingamangaraja XII
tersebut selain untuk mengenang
kepahlawanannya, nama Sisingamangaraja juga diabadikan sebagai nama
jalan di seluruh kawasan Republik
Indonesia.
"Kalau masyarakat Batak menginginkan nama rajanya (Sisingamangaraja XII) dilekatkan pada bandara,
harus dipertimbangkan, karena itu

merupakan aspirasi dari bawah agar
diakomodir pemerintah," ujarnya.
Apalagi, katanya, bandara tersebut
sangat dibutuhkan masyarakat
sebagai pintu gerbang perekonomian
kawasan Tapanuli (Taput, Tobasa,
Humbang Hasundutan, Samosir,
Dairi). Menurutnya bandara internasional itu juga tidak hanya untuk
penerbangan komersial tapi juga
penerbangan cargo.
"Kita tahu, pengelolaan bandara
merupakan kewenangan pihak
Angkasa Pura yang merupakan mitra
kerja Komisi D. Kita akan meminta
masukan dan pendapat dari Angkasa
Pura terkait adanya usulan pergantian
nama Bandara Silangit menjadi
Sisingamangaraja XII Internasional
Airport, pada rapat dengar pendapat
nanti," tegasnya. (amal)

PP-PA Harus Terintegrasi

IDI Medan Akan Pilih Ketua Baru
Medan, (Analisa)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang
Medan akan memilih ketua baru untuk
periode 2017-2020. Kegiatan ini
merupakan salah satu agenda dalam
musyawarah cabang (Muscab) yang
digelar pada Sabtu (13/5).
Ketua IDI Medan dr Ramlan
Sitompul SpTHT-KL didampingi
Ketua Panitia Muscab dr Dedy Irawan
Nasution MKes, Kamis (27/4) mengatakan, ketua IDI terpilih itu nantinya
harus terdaftar sebagai anggota IDI
dan ada syarat lain yang mengacu pada
anggaran dasar/anggaran rumah tangga
(AD/ART). Semua anggota IDI
memiliki hak suara dalam memilih.
"Info yang saya dapat, baru empat
nama yang mencalonkan diri jadi Ketua
IDI Cabang Medan. Mereka yakni dr
Wijaya Juwarna SpTHT, dr Amiruddin, dr Khairani Sukatendel SpOG (K)
dan dr Qadri Fauzi SpAN," sebutnya.
Ia mengaku senang dengan banyak

Medan, (Analisa)
DPRD Sumut mendukung usulan
penggantian nama Bandara Silangit
di Tapanuli Utara menjadi Sisingamangaraja XII karena dinilai tepat
dan cocok dijadikan sebagai nama
bandara internasional tersebut.
Dukungan itu diungkapkan anggota DPRD Sumut dari Dapil Sumut
IX meliputi Taput, Tobasa, Samosir,
Humbahas, Tapteng dan Sibolga Ir
Juliski Simorangkir MM dan Wakil
Ketua Komisi D DPRD Sumut Drs
Baskami Ginting, Jumat (28/4) di
Medan.
Menurut Juliski nama Sisingamangaraja XII sangat tepat sebagai rasa
penghormatan dan penghargaan
terhadap pahlawan yang berasal dari
Tanah Batak, sekaligus mengingat
sejarah pengabdian dan pengor-

Rizali H. Nasution:

Startup Kedokteran Perlu Payung Hukum
Medan, (Analisa)
Saat ini, berbagai pihak sedang
gencar membuat startup atau perusahan perintisan yang baru didirikan dan
sedang dalam fase berkembang berbasis web (internet). Begitu pun dunia
kedokteran.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Cabang Medan, dr Ramlan Sitompul
SpTHT-KL mengatakan, namun dalam
prosesnya, startup di bidang profesi
dokter memerlukan payung hukum
yang lebih kuat. Tidak cukup hanya
dengan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).
"Dokter ini kan profesi dan di
Indonesia harus teregistrasi. Informasi
yang disampaikan berhubungan
dengan kesehatan masyarakat. Kalau
ITE belum sampai ke sana mengaturnya. Jadi perlu payung hukum yang
lebih kuat," katanya kepada wartawan,

DPRDSU Dukung Penggantian
Nama Bandara Silangit

berikan banyak motivasi kepada wisudawan dengan menegaskan kata kunci
sukses adalah bekerja keras, jujur, inovatif, punya komitmen dan mau
berbakti serta menyumbang kepada
sesama.
Sementara Rektor UHN Dr Ir
Sabam Malau dalam sambutannya
mengutip pernyataan Asesor BAN-PT
AIPT Prof Dr Bambang Rusdiarso
yang juga Guru Besar UGM dengan
mengatakan, UHN sudah berada di
jalur yang benar untuk mewujudkan
visinya yaitu ‘Menjadi Universitas
Terkemuka di Asia Tenggara dalam
Pelaksanaan Tridarma Perguruan
Tinggi Berlandaskan Kasih untuk
Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et
Patria) pada 2033”
Rektor UHN melaporkan perkembangan UHN di mana saat ini akreditasi
terus mengalami peningkatan secara
signifikan, yaitu 27 program studi yang
memiliki akreditasi B. “Kita menar-

Analisa/istimewa

FOTO BERSAMA: Rektor UHN Dr Ir Sabam Malau foto bersama dengan
para wisudawan terbaik pada wisuda UHN 2017 di Gedung Selecta Medan,
Jumat (28/4).

getkan semua program studi yakni 31
prodi setidak-tidaknya berakreditasi B
pada akhir tahun 2018, dan 5 di
antaranya berakreditasi A. Saat ini
UHN juga sedang mengalami proses
Akreditasi AIPT,” harapnya.
Dikatakan perkembangan positif
lainnya bertambahnya dosen bergelar
doktor dan dosen yang diberangkatkan
ke program doktor. Saat ini ada 40
orang dosen tetap telah bergelar doktor.
Dilaporkan perkembangan dana
abadi UHN di mana Dana Abadi Beasiswa telah berjumlah Rp Rp2,12 miliar
yang terdiri dari Dana Abadi Beasiswa
Doktor Rp1,17 miliar, dan Dana Abadi
Beasiswa Mahasiswa Rp930 juta.
Turut memberikan kata sambutan
Sekretaris Yayasan UHN Pdt Dr Pintor
M Sitanggang yang memberikan
apresiasi khusus kepada orangtua
semua wisudawan yang telah memberikan kepercayaan kepada UHN
untuk mendidik anak-anaknya.
Pdt Pintor juga memberikan pesan
kepada para wisudawan dengan
mempedomani lima hal, yakni berangkatlah dengan kekuatan iman, berangkatlah dengan kekuatan doa, berangkatlah dengan kekuatan cinta, berangkatlah dengan pengharapan, dan berangkatlah dengan komitmen.
Adapun wisudawan terbaik untuk
S1 adalah Ary Ivana Sitorus, SE dengan
IPK 4,0 dan Ruth Stefani Aruan dengan
IPK 4,0. Sedangkan untuk magister
(S2) atas Rudi Salam Sinulingga
dengan IPK 4,0.
Hadir dalam juga wisuda ini Kadep
Koinonia HKBP Pdt. Dr Martongo
Sitinjak serta beberapa pengurus
yayasan lainnya. (rel/rrs)

Medan, (Analisa)
Setiap kegiatan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
harus dilakukan secara terintegrasi.
Demikian diungkapkan Pendiri
Kelompok Humaniora Pokmas
Mandiri (KHP), dr. Rizali H. Nasution, pada acara Temu Koordinasi
Partisipasi Publik untuk Perempuan
dan Anak (PUSPA), diselenggarakan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja
sama dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara, di Hotel
Four Points Medan, Kamis (27/4).
“Yang dimaksud dengan kegiatan
terintegrasi ini setidaknya menyentuh
ekonomi, kesehatan dan pendidikan
keluarga. Hasil akhir yang diharapkan

terlihat adalah meningkatkan pendapatan keluarga, derajat kesehatan
dan kualitas pendidikan,” jelas Rizali
ditunjuk sebagai pembicara inspirator.
Sejak tahun 1999 lanjut Rizali
telah dilakukan KHP dengan subjek
utama perempuan pengusaha mikro
pedesaan di beberapa kabupaten
Sumatera Utara.
Kegiatan terintegrasi ini akan
mengangkat posisi perempuan di
dalam keluarga yang selama ini masih
banyak dianggap sekadar melanjutkan keturunan. Kesadaran perempuan dengan hak-haknya akan
membuat mereka lebih dinamis dan
berdampak positif terutama bagi
pendidikan dan kesehatan anaknya.
“Pendidikan dan kesehatan akan
menghasilkan anak yang berkualitas

dan siap menghadapi perubahan
sosial yang terus berlangsung,”
tegasnya.
Dalam video presentasinya selama
12 menit Rizali mencontohkan
kegiatan yang dilakukan KHP selama
ini telah menjangkau lebih dari 50.000
perempuan (keluarga). Perempuan
sangat bertanggungjawab terhadap
keluarganya. Karena itu setiap
dukungan bagi kegiatan ekonomi di
keluarga pun sebaiknya dimulai
dengan melibatkan perempuan.
Pengalaman selama 18 tahun
menunjukkan bahwa perempuan
mampu menjadi penopang utama
bagi keluarga. Mereka jujur dan gigih
karena sangat melindungi masa
depan anak-anaknya.
“Kegiatan Kementerian dan Dinas

PP-PA ini harus didukung dan
semakin baik jika dilakukan dalam
bentuk kemitraan dengan organisasi
non-pemerintah”, tambah Rizali.
Kegiatan organisasi non-pemerintah berangkat dari kesadaran dan
tanggung jawab yang kuat untuk
perubahan bagi kesejahteraan keluarga.
Rizali sendiri dalam kiprahnya di
bidang ini telah memperoleh penghargaan sebagai Kick Andy Hero 2015,
dan Indonesian Caring Physician(ICP)
2016 dari Pengurus Besar Ikatan
Dokter Indonesia (PB-IDI). Khusus
ICP, Rizali adalah satu di antara 66
dokter di seluruh Indonesia, yang
menurut penilaian PB IDI memiliki
aktivitas yang inspiratif bagi komunitas, tidak sekadar kegiatan pengobatan sebagai seorang dokter. (rin)

KABAR DUKACITA

Telah meninggal dunia dengan tenang : istri/ibu/mertua/nenek/nenek mertua/ buyut/ ipar/ saudari kami yang tercinta.

JU LIAN TJU
(tutup usia 79 tahun)

Pada hari Rabu, 26 April 2017 pukul 06.45 WIB di Island Hospital Penang. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai
Persemayaman Angsapura (FULL - AC) VIP A-B Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan
pada hari Rabu, 03 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan), Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
MUSTAPA ROSMIDA - JKT
Istri adik kandung :
Cucu luar perempuan :
Ayah mertua :
Anak angkat lelaki :
OEI KUANG MIAU (†)
THAM KIM KIOK
PINNYKA YAPHEN - JKT
HERRY TEH
Ibu mertua :
Adik kandung perempuan :
Suami cucu luar :
Istri anak angkat :
GOH KIM (†)
JU LIAN HONG (†)
TAN HENDRY - JKT
LIANNY LIDO
Ayah :
JU LIAN KIM
Cicit luar lelaki :
Cucu dalam lelaki :
JU POEN BENG (†)
JU LIAN MEI
VALENTINO WELLINGTON - JKT
DANIEL WILSINKY - JKT
Ibu :
JU LIAN CEN
HOWARD VAISAKHA YAPHEN
HOKITA WILSINKY - JKT
TOK GEK HAN (†)
JU LIAN NGO (†)
Cicit luar perempuan :
WILLIAM WINARTO
Suami :
JU LIAN FANG
VIANNA WELLINGTON - JKT
TOMMY WINARTO
OEI MO AN
Suami adik kandung :
CHERLINKA AIMEE YAPHEN
TEDDY WINARTO
Anak lelaki :
OEI CHEK MIN
CAITLYN ALLISON YAPHEN
JANSEN WINARTO
ETWIN WIRAWAN / AHUI - JKT
HAN SIEN CIEN (†)
Abang ipar :
MICHAEL JOVAN WONG - JKT
PHIEPIE WINARTO
LIE KIM HO (†)
OEI
MO
PAN
(†)
&
KEL
NICHOLAS AGUSTINUS AIDAN - JKT
OEI SENG SEN - JKT
IK SHAU PHIN (†)
OEI
MO
CHONG
(†)
&
KEL
Istri cucu dalam :
Anak perempuan :
HO KHENG LONG (†)
OEI
MO
TENG
(†)
&
KEL
PAOLA - JKT
OEI SUK LING
Kakak
ipar
:
Cucu dalam perempuan :
OEI SUK TJIN - JKT
Beserta kemanakan /
OEI KIM KUAN (†) & KEL
SYLVIA WILSINKY - JKT
YENNIE WINARTO - BALI
keponakan
OEI KIM NIE (†) & KEL
MARGARETHA OEI - JKT
Menantu perempuan :
Dan segenap keluarga
OEI KIM UK & KEL
Suami cucu dalam :
MINA MULIA - JKT
- Jl. H. Adam Malik
OEI KIM THAU (†) & KEL
SAMUEL GUNAWAN - JKT
MULIYANI
Gg. Selamat No. 29 Medan
Adik kandung lelaki :
Cucu luar lelaki :
CHAU YEN PIN - JKT
Jl. H. Adam Malik
JU SIONG CUI (†)
HANDOKO YAPHEN
KRISTIEN - JKT
Komp.
Villa Menara Mas
Istri cucu luar :
JU SIONG LUNG (†)
Menantu lelaki :
Blok
C
No. 3 Medan
CHRISTINE LAW
YAP MING HWA
JU SIONG BUN

†

PULANG KE RUMAH BAPA
Telah berpulang ke Rumah Bapa di Sorga, suami/ayah/ayah mertua/ayah angkat/kakek/abang/
ipar kami yang tercinta.

ANTONIUS DJAJA
( KANG BIN AN )
( tutup usia 67 tahun )

Pada hari Kamis, 27 April 2017 pukul 21.00 WIB di RS Murni Teguh, Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Rumah
Sosial GMI Gloria, Jl. Bintang No. 38 Medan, telp : 061-4560461 dan akan dikremasikan pada hari Minggu, 30 April 2017
pukul 11.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien, Tanjung Morawa.
(Misa Requim diadakan hari Sabtu, tgl 29 April 2017 pukul 18.00 WIB).
KAMI YANG MENGASIHI :
(TIO MEI IN)
Cucu luar laki-laki :
Ayah :
Anak laki-laki :
MATTHEW GILBERT LIM
NICODEMUS DJAJA (†)
(KANG SU KIM)
BILLY ROBERTO JAYA
Cucu luar perempuan :
Ibu :
Menantu perempuan :
MICHELLE GABRIELA LIM
Adik kandung perempuan :
LUCIA LAURAWATY (†)
dr. OLIVIA DJULI
CELESTINA DJAJA & Kel. (New Zealand)
(LAW ANG NIO)
Anak perempuan :
YULIANA SISKA JAYA
Abang ipar :
Ayah mertua :
CINDY OCTAVANI JAYA
HARYANTO HANITIO
NAZARUDDIN HANITIO (†)
(TIO CHENG HO)
Menantu laki-laki :
Istri abang ipar :
Ibu mertua :
RUSLI / CEN - CEN
HAMIDAH
RITA (†)
Anak angkat perempuan : Kakak ipar :
LILY WIJAYA
MERYLINA HANITIO
(POH NAN ING)
Istri :
Cucu dalam perempuan :
JENNI HANITIO
IVONNE INDAHWATI HANITIO DAPHNE BELLVANIA JAYA Suami kakak ipar :

NB : DIHARAP ANGGOTA SANTO JOSEPH HADIR

YUSTINUS TENG
RUDY LUWANTO
Adik ipar perempuan :
FARIDAH HANITIO
RENNY HANITIO
LINDA HANITIO
Suami adik ipar :
RUDY LIANTO
dr. RUSLI RIANTA
PAUL CHANDRA (†)
Beserta kemenakan/keponakan
Dan segenap keluarga
- Jl. Lombok No. 4-B
- Medan

Riau

Sabtu, 29 April 2017

Polda Sita Dua Jetski
Pengedar Narkoba
Pekanbaru, (Analisa)
Direktorat Reserse Narkotika dan Obat-obatan
Terlarang Kepolisian Daerah Riau menyita dua jetski
diduga milik bandar narkoba yang ditangkap di Desa
Jangkang, Kabupaten Bengkalis.
“Ini dua Jetski kita bawa karena bandar ini, selain tindak
pidana narkoba juga tindak pidana pencucian uang,” kata
Kepala Polda Riau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara dalam
kegiatan pemusnahan barang bukti, Kamis (27/4).
Tersangka Bandar ER ditangkap dengan BB 40 kilogram Sabu-Sabu dan 163 ribu butir pil ekstasi. BB
tersebut ditemukan pada dua orang tersangka lainnya ZF
dan AL yang merupakan kurir narkoba tersebut di atas
tertangkap di Kabupaten Siak 7 April lalu.
Kapolda mengatakan Jetski ini digunakan untuk
menjemput narkoba buatan Tiongkok itu ke perbatasan
Malaysia. Selain Jetski juga ada dua kapal mesin atau
"speedboat" dengan mesin 250 x 3 yang diduga melewati batas negara untuk menjemput barang dari Malaysia.
"Isitilahnya ini menggendong, dengan Jetski datang
menjemput barang dari kapalnya lalu dibawa ke rumah
dan didistribusikan. Jaringannya ini ke Medan, Jambi,
Palembang, Lampung,” ujar Zulkarnain.
Kapal mesin juga disita dan diduga juga merupakan TPPU,
tapi masih berada di Kepolisian Air Bengkalis. Selain itu
ada juga disita dua mobil yang digunakan dua kurir.
Untuk memproses penyidikan TPPU, kata dia, butuh
keterangan ahli. Indikasi awalnya adalah karena ER
menyamarkan harta hasil kejahatan narkobanya dengan
menggunakan nama orang lain.
"Jadi dia menyembunyikan asal-usul harta kekayaan
yang dimiliki. Untuk rumah belum, tapi kalau rumahnya
tidak bisa membuktikan darimana, kami akan sita juga,”
ucap Kapolda. (Ant)

Kemenag Tegur Travel
Umrah-Haji Nakal
Pekanbaru, (Analisa)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
melayangkan surat teguran sebanyak dua kali kepada
Travel Umrah dan Haji PW dikarenakan sudah banyak
merugikan warga.
“Kami sudah melayangkan surat pemanggilan kepada
pihak agen Travel Umroh PW, untuk menindaklanjuti
permasalahan tentang kejelasan jadwal keberangkatan
jamaah umrahnya,” kata Kepala Seksi Pembinaan Haji
dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Riau Asril di Pekanbaru, Jumat (28/4).
Asril mengemukakan teguran dan panggilan ini
ditujukan bagi Travel Umrah dan Haji PW karena usaha
mereka sudah meresahkan warga. Bahkan banyak laporan
yang masuk ke Kemenag.
Asril juga mengakui, agen travel tersebut memiliki
rekam jejak permasalahan penundaan keberangkatan
umroh dan haji. Dimana, sekitar 1.000 calon jemaah di
Riau mengeluhkan permasalahan tersebut. “Kami sudah
menerima laporan dari warga yang merasa dirugikan oleh
agen travel tersebut,” katanya.
Jadi sambungnya surat teguran yang dilayangkan ini
merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya juga
sudah ada.
Selanjutnya akan dimintai jawaban dan keterangan
travel agen. Jika surat pemanggilan yang sudah dilayangkan tidak ditanggapi. Maka pihaknya akan segera
menyurati Kementerian Agama RI untuk pembekuan izin
“Saat ini sudah kita layangkan peringatan kedua, jika
permasalahan ini terus terjadi, kita surati Kementerian
untuk melakukan pencabutan izinnya,” tegas Asril. (Ant)

Diduga Hendak Gabung ISIS

Siswi asal Garut Dideportasi
Pemerintah Turki
Garut, (Analisa)
Seorang siswi salah satu madrasah di Garut, Jawa
Barat dikabarkan dideportasi Pemerintah Turki karena
diduga hendak berangkat ke Suriah untuk bergabung
dengan kelompok radikal ISIS.
Seorang siswi yang diketahui berinisial TS tersebut
dikabarkan berangkat bersama sang ibu. Pemerintah
Kabupaten Garut juga telah menerima laporan dari
Kedutaan Besar Indonesia untuk Turki bahwa ada
warganya yang dideportasi.
"Memang sudah ada informasi ada warga Garut yang
dideportasi otoritas Turki. Karena diduga akan menuju
Suriah," ungkap Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman,
saat ditemui di Islamic Center, jalan Merdeka, Garut,
Jumat (28/4).
Bahkan menurut kabar, tidak hanya TS dan ibunya
yang dideportasi tetapi masih banyak lagi warga Garut
yang ikut dideportasi Pemerintah Turki, ketika berada di
Bandara Istanbul, karena diduga akan berangkat ke
Suriah.
"Katanya tidak hanya mereka berdua (TS dan ibunya)
ada warga yang lain juga," pungkas Helmi
Namun terkait adanya hal ini, pihak madrasah tempat
TS bersekolah masih belum banyak berkomentar tentang
salah satu siswinya yang diduga akan bergabung dengan
kelompok radikal ISIS. (dtc)

Sampai Juni 2017

Kementan Impor 55.218 Ton
Daging Sapi
Jakarta, (Analisa)
Agar tak lagi terjadi gejolak harga daging sapi saat
puasa dan Lebaran, pemerintah lewat Kementerian
Pertanian sejak dari sekarang sudah ancang-ancang
mempersiapkan impor daging sapi sampai Juni nanti.
Impor dilakukan yakni sapi bakalan dan daging sapi beku.
Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
(Kementan), Fajar Sumbing, mengatakan selama 3 bulan
yakni April, Mei, dan Juni targetnya impor daging sapi
maupun sapi bakalan setara daging yang masuk sebesar
55.218 ton.
Dia merinci, impor terbesar yang masuk yakni pada
bulan April, sebagian besar merupakan sapi bakalan untuk
digemukkan selama 3 bulan, sebanyak 32.944 ton, Mei
11.931 ton, dan Juni 10.343 ton.
"Jadi kalau dengan hitungan kebutuhan impor dengan
dibandingkan dengan produksi sapi lokal, saya kira sudah
cukup, itu sudah sesuai data kami," jelas Fajar di acara
Diskusi Kesejahteraan Peternak Lokal di Pamelotel,
Jakarta, Jumat (28/4).
Sementara jika dihitung untuk kebutuhan satu tahun,
total impor daging sapi beku yang dibutuhkan yakni
sebesar 110.896 ton, dan sapi bakalan setara daging sapi
139.300 ton. Total kebutuhan selama 2017 ditetapkan
sebanyak 604.966 ton, dengan perkiraan produksi daging
sapi lokal 354.770 ton.
"Jadi itu saya kira dengan asumsi ada kenaikan
konsumsi daging sapi minimal 10%, pas puasa dan
Lebaran, saya kira tidak akan ada masalah, cukup impor
segitu. Itu belum daging kerbau India," kata Fajar.
Sementara untuk daging kerbau dari India, stok yang
ada di Perum Bulog saat ini mencapai 39.000 ton. Dan
akan ditambah lagi sebanyak 20.000 ton untuk
mengantisipasi lonjakan kebutuhan Ramadhan dan Idul
Fitri. (dtc)

Halaman 10

Realisasi APBD
Baru 9,24 Persen
Pekanbaru, (Analisa)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi
Riau, Ahmad Hijazi, optimis serapan
anggaran tahun 2017 lebih baik bila
dibandingkan tahun 2016. Walaupun
hingga triwulan kedua serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) baru mencapai 9,24 persen.
“Ya kita akan dorong bagaimana
bisa terus bergerak. Inikan masalah
yang terus berproses, kalau dia berproses terus tetap kita lakukan, komunikasi, dorongan, motivasi. Sama
dengan tahun sebelumnya, dia berproses dan mencapai target,” ujar
Sekda, Jumat (28/4).
Dijelaskan Sekda, untuk seluruh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemprov Riau, telah menjalankan semua kegiatan, termasuk
yang masuk dalam lelang. Dan ada
masanya nanti kegiatan yang telah jalan
di melalui lelang bergerak.
“Saya tegaskan lagi, semuanya
berproses. Dan proses itu nanti akan
ada masanya akan cepat. Kalau saya
tidak akan khawatir,” ungkap Sekda.
Kepala Biro Pembangunan, Indra, mengakui hingga April 2017 serapan baru
menyentuh angka 9,24 persen, sementara
realisasi fisik sekitar 13,86 persen.
Seluruh kegiatan lelang dari proyekproyek pemerintah terus dikejar, dan
ratusan proyek sudah dimulai, namun

belum pada proses pelaksanaan atau
pencairan.
Untuk lelang yang sudah masuk,
masih dalam proses pengadaan yang
sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebanyak 287 paket.
“Untuk data yang masuk, realisasi
fisik tercatat 13,86 persen, sedangkan
realisasi keuangan 9,24 pesen. Dari
jumlah itu angka pagu anggaran sebesar Rp1,076 triliun. Seluruh prosesnya di ULP ada yang sudah selesai dan
ada yang masih berjalan. Yang Sudah
selesai lelang 169 paket dengan hasil
lelang sebesar Rp769 miliar. Sementara sisanya masih proses di ULP," kata
Indra. (pbn)

Pelantikan Wagubri di Istana Negara
Pekanbaru, (Analisa)
Pemerintah Provinsi Riau, hingga
saat ini belum bisa memastikan kapan
mengeluarkannya SK pelantikan wakil
Gubernur Riau, Wan Thanrin Hasyim,
yang baru saja terpilih melalui Rapat
Paripurna DPRD Riau, 25 April lalu.
Kepala Biro Tapem Pemprov Riau,
Rahimah Erna, mengatakan, untuk
langkah selanjutnya setelah terpilihnya
Wan Thanrin sebagai Wakil Gubernur
Riau, menjadi kewenangan dari sekretaris dewan, untuk mengajukannya ke
Menteri Dalam Negeri.
"Kalau kita hanya menunggu saja,
setelah ditetapkannya Wagubri oleh
Dewan. Mereka yang mengajukan ke
Mendagri, untuk proses penerbitan SK
dan pelantikan oleh Presiden," ujar
Rahimah, Kamis (27/4).

Disinggung apakah pelantikan akan
dilaksanakan di Pekanbaru, atau di
Istana Negara, Rahimah, menjelaskan,
untuk pelantikan wakil gubernur tetap
dilaksanakan di Istana Presiden.
"Pelantikannya langsung nanti oleh
Presiden, tentunya di Istana Negara.
Yang jelas setelah ada informasi dari
pusat, barulah kita tahu kapan pelantikannya. Semua kewenangan di pusat,"
ungkap Rahimah.
Lebih jauh dikatakan Rahimah,
bersamaan dengan pelantikan walikota
dan wakil walikota Pekanbaru, serta
bupati dan wakil bupati Kampar
terpilih, juga masih menunggu SK dari
Mendagri untuk jadwal pelantikan.
"Kalau untuk walikota Pekanbaru
dan bupati Kampar juga masih dalam
proses. Kami juga masih menunggu.

Termasuk SK pengaktifan Suparman,
sebagai Bupati Rohul, juga menunggu
dari pusat," tutup Rahimah.
Sebelumnya, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan,
untuk urusan kapan keluarnya SK dan
pelantikan wagubri terpilih menjadi
urusan Pemerintah pusat. Ia berharap
lebih cepat lebih baik.
"Kita tunggu saja kapan keluar SKnya dan pelantikan. Kalau bisa lebih
cepat," kata Gubri.
Sebelumnya, Wan Thamrin Hasyim,
terpilih sebagai wakil Gubernur Riau,
untuk sisa waktu jabatan tahun 20142019, mengalahkan calon lainnya,
Ruspan Aman. Pada rapat Paripurna
pemilihan wakil gubernur Riau, Selasa
(25/4) lalu.
(pbn)

Kejati Sidik Korupsi Tugu "Anti Korupsi"
Pekanbaru, (Analisa)
Kejaksaan Tinggi Riau menaikkan
status penyelidikan dugaan tindak
pidana korupsi menjadi penyidikan
dalam pembangunan dua Ruang Terbuka Hijau di antaranya dibangun Tugu
Integritas atau dikenal dengan Tugu
Anti-Korupsi.
"Berdasarkan hasil penyelidikan
telah diperoleh bukti permulaan, oleh
karena itu ditindaklanjuti dengan
penyidikan," kata Asisten Pidana
Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta,
Kamis (27/4).
Dua RTH itu pertama bernama Kaca
Mayang di Jalan Sudirman, depan
Kantor Walikota Pekanbaru. Kedua
RTH Tugu Integritas berlokasi di Jalan

Ahmad Yani Pekanbaru, bekas Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Riau yang
berada di depan Rumah Dinas Walikota
Pekanbaru.
Tugu Integritas diresmikan Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Agus Raharjo pada 10 Desember 2016
lalu. Ini dibangun sebagai simbol
bangkitnya Bumi Lancang Kuning
Provinsi Riau untuk melawan korupsi.
Tujuannya sebagai permulaan Riau
untuk bersih dari korupsi karena selama
ini masuk daerah lima besar yang
disupervisi KPK. Namun tugu ini
diduga terjadi tindak korupsi karena
pembangunannya disinyalir tak sesuai
spesifikasi kontrak sehingga dinaikkan
statusnya ke penyidikan.

Sugeng juga menyatakan naiknya
kasus ini ke penyidikan bakal menyeret
sejumlah pihak sebagai tersangka.
Namun penetapan itu belum dilakukan
karena pihaknya masih mengumpulkan
bukti lainnya.
"Tersangka akan ditetapkan kemudian setelah pemeriksaan alat bukti
cukup," tegas Sugeng.
Dua kawasan RTH itu dibangun
Pemerintah Provinsi Riau dengan
anggaran senilai Rp 16 miliar. Kemudian disediakan anggaran Rp 450
juta untuk membangun tugu dimaksud.
Saat ini, tugu dan RTH itu masih
dipagar pakai atap seng dengan alasan
pemeliharaan dan belum diserahterimakan. (Ant)

Analisa/nurmadi

SEMATKAN: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol, menyematkan pin
Sekolah Panutan, kepada kepala sekolah SMAN 4 Pekanbaru, Jumat (28/4).

Disdik Riau Deklarasikan Aksi Panutan
Pekanbaru, (Analisa)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau,
melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau,
mendeklarasikan kegiatan aksi penguyan
pendidikan karakter, dengan gerakan
Pendidikan Layak Ramah Anak Bermutu
Bebas Pungutan (Panutan), Jumat (28/4).
Kepala Dinas Pendisikan Provinsi Riau,
Kamsol, mengatakan, aksi gerakan sekolah
panutan pertama di selenggarakan di SMAN
4 Pekanbaru, dan aksi ini untuk mewujudkan
sekolah yang bermartabat dengan Semangat
Gotong Royong dan partisipatif.
"Pendidikan layak bermutu ramah anak
bebas pungutan ini, akan kita berikan kepada
anak-anak yang rentan akan putus sekolah,
dari seluruh wilayah Riau," ujar Kamsol.
Dijelaskannya, Kamsol kartu Panutan
ini akan diberikan kepada masing-masing
siswa dengan jumlah yang berbeda untuk
tiga kategori. Pertama siswa dari sekolah
negri yang berada di pinggiran, masing-

masing siswa menerima Rp2,5 juta.
Kedua siswa negeri hasil verifikasi
dimasing-masing Kabupten Kota Rp2 juta,
dan ketiga bagi anak-anak yang masuk di
daerah tertinggal terluar dan terdepan (3T),
masing-masing Rp3 juta.
"Jadi panutan ini hanya bisa untuk
digunakan sebagai biaya penidikam siswa.
Dan tidak akan diberikan kepada orang tua
siswa. Bagi siswa yang akan membutuh
biaya seperti untuk SPP beli buku atau baju,
nanti bisa diminta langusng kepada
sekolah. Sekolah nantinya yang akan
mengeluarkan, supaya jelas penggunannya,” jelas Kamsol.
Selain di SMAN 4 Pekanbaru, Disdik
Riau juga akan mensosialisasiakannya ke
sekolah-sekolah yang ada Pekanbari dan
daerah lainnya. Direncanakan kartu panutan ini akan di luncurkan langsung oleh
Gubernur Riau, pada Hari Pendidikan 2
Mei mendatang. (pbn)

APBD 2017 Kuansing Tak Kunjung Disahkan
Pekanbaru, (Analisa)
Target Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Kuansing bersama DPRD Kuansing untuk
menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS), pada April ini
ternyata tidak juga terwujud.
Awalnya sudah ada kesepakatan antara
Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) dan
DPRD Kuansing, terkait pengesahan
APBD 2017. Namun ternyata kedua belah
pihak belum juga menyepakati pengesahann APBD sebelum akhir bulan ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad
Hijazi, mengatakan, jika tidak ada juga niat
baik dari Pemkab dan DPRD Kuansing
untuk mengesahkan APBD 2017 dalam
waktu dekat ini. Maka siap-siap untuk
menerima sanksi yang telah dikeluarkan
oleh Menteri Dalam Negeri.
“Peraturan Pemerintah (PP) tentang
administrasi dari Mendagri sudah keluar.
Dan PP ini merupakan yang baru, bagi
Kabupaten Kuansing yang tak kunjung mengesahkan APBD nya tentu Sanksi sudah

menunggu. Baik untuk kepala daerahnya
maupun bagi anggota DPRD nya,” ujar
Sekda, Jumat (28/4).
Dijelaskan Sekda, dirinya melihat
belum melihat akan ada kejelasan pengesahaan APBD Kuansing. Walaupun sudah
ada kesepakatan dan pembahasan untuk
draf KUA PPAS nya. “Untuk pembahasannya memang tidak seperti membalikkan
telapak tangan. Dimulai dari OPD dengan
banggarnya, sampai pengesahan. Kalau
dilihat begitu sepertinya tidak akan tuntas,
ini pelajaran bagi semua,” tegas Sekda.
Sebelumya diberitakan, konflik antara
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
dan DPRD Kabupaten Kuansing, terkait
pengesahan APBD 2017 mulai mencair.
Kedua belah pihak telah sepakat akan
membahas dan mengesahkan APBD
sebelum akhir bulan ini.
Bupati Kuantan Singingi, Mursini, mengaku, pihaknya telah menyepakati dengan
DPRD Kuansing untuk membahas KUAPPAS, pada minggu ketiga April. Namun
sampai saat ini tidak terselesaikan. (pbn)

Ahok Kalah di ‘Quick Count’

Agung Laksono: Jakarta
Kehilangan Dia
Jakarta, (Analisa)
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar
Agung Laksono punya pandangan
sendiri soal kekalahan cagub DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
dalam Pilgub DKI 2017. Agung menyebut Jakarta-lah yang akan kehilangan sosok Ahok, bukan Ahok yang
kehilangan Jakarta.
"Saya kira, bukan dia (Ahok) yang
kehilangan Jakarta, tapi Jakarta yang
kehilangan dia (Ahok)," kata Agung di
Balai Kota, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4).
Agung pun menilai Ahok sudah
sangat legawa dan ikhlas atas kekalahannya di Pilgub DKI. Dia pun
mengatakan Ahok merupakan sosok
yang tegas dalam memimpin Jakarta.
"Dia sangat legawa dan ikhlas. Tidak
ada yang ditutupi dan dihalangi," ujar
Agung. "Dia apa saja cocok.
Kepemimpinannya bagus."
Diketahui, berdasarkan hasil hitung
cepat sejumlah lembaga survei, AhokDjarot kalah dari Anies BaswedanSandiaga Uno. Masa jabatan AhokDjarot akan berakhir pada Oktober 2017.
4.000 karangan bunga
Sementara itu dilaporkan, karangan
bunga untuk Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus

berdatangan ke Balai Kota. Menurut
data, hingga Jumat kemarin sudah ada
4.000 lebih karangan bunga untuk
Ahok.
"Sampai pukul 14.20 WIB, karangan
bunga yang kami terima sudah 4.206
buah," kata Kepala Biro Kepala Daerah
dan Kerja Sama Luar Negeri, Mawardi
kepada wartawan, Jumat (28/4).
Sebelumnya, Ahok mengatakan
dirinya tidak akan melarang warga
untuk terus mengirim karangan bunga
ke Balai Kota. Padahal jumlah karangan bunga di Balai Kota jumlahnya
sudah ribuan.
Ahok menyebut bahwa karangan
bunga yang ada di Balai Kota bisa
dijual lagi. Selain itu, Ahok juga
mengibaratkan Balai Kota saat ini
layaknya sebuah festival bunga yang
bisa dinikmati warga tanpa perlu keluar
uang banyak.
"Kami nggak mau larang, tutup
(kiriman karangan bunga). Itu ‘kan bisa
dijual dan diambil orang. Itu satu
papan, nanti orang bisa ambil, lalu jual
ke tukang bunga Rp 50 ribu," kata Ahok
di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4).
"Kamu kalau bikin festival bunga,
berapa duit? Ini ‘kan kayak festival
bunga. Nggak usah keluarkan uang.

Masyarakat akan menikmati ‘kan?"
lanjut Ahok.
Berfoto dibatasi
Pada bagian lain dilaporkan, Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan
pembatasan pada warga yang ingin
berfoto dengan Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mulai
Selasa (2/5), antrean foto dengan Ahok
hanya dibatasi 1.000 orang saja.
"Hari Selasa minggu depan akan
mulai kami batasi warga yang ingin
berfoto sampai angka 1.000 orang,"
ujar Kepala Biro Kepala Daerah dan
Kerja Sama Luar Negeri, Mawardi
kepada wartawan, Jumat (28/4).
Mawardi mengatakan, pembatasan
tersebut adalah instruksi dari Ahok.
Selain itu, ada beberapa agenda yang
tidak bisa ditinggalkan oleh Ahok
sehingga harus dilakukan pembatasan.
"Terkait Selasa, kan ada upacara
Hari Pendidikan Nasional dan rapat
pimpinan," ujar Mawardi.
"(Pembatasan) Instruksi langsung
Pak Gubernur," lanjutnya.
Sebelumnya, menurut Mawardi, hari
ini warga yang berfoto bersama Ahok
mencapai 2.511 orang. Jumlah tersebut
adalah hasil rekapitulasi dari dua sesi
foto Ahok dengan warga yang dibuka
Pemprov DKI. (dtc)

Mengaku Dibawa ke Kamp Teroris

Pria Itu Ternyata Berbohong
Jakarta, (Analisa)
Seorang pria berinisial YO mendatangi Mapolres Jakarta Barat dan
mengaku telah diculik ke kamp pelatihan teroris di Salatiga, Jawa Tengah.
Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dia berbohong dan kabur dari
rumah. Dia kehabisan uang setelah
mengunjungi kekasihnya di Karawang,
Jawa Barat.
"Hasil pemeriksaan (psikologis) dia
normal, tapi dia berbohong. Karena
ternyata dia kabur dari rumahnya, terus
punya pacar di daerah Karawang,
kehabisan uang," kata Kabag Penum
Divisi Humas Polri, Kombes Martnius
Sitompul, saat dihubungi detikcom,
Jumat (28/4).
Kemudian setelah kehabisan uang,
YO mendatangi Mapolres Jakarta
Barat dengan keadaan linglung dan

lapar pada Rabu (26/4) lalu. YO
kemudian diberikan makan oleh petugas piket dan dimintai keterangan pada
pukul 10.00 WIB. Dia mengaku telah
diculik kelompok teroris dan di bawa
ke kamp pelatihan di daerah Salatiga,
Jawa Tengah. Dari pengakuannya,
anggota polres Jakarta Barat telah
berkoordinasi dengan Densus 88
Antiteror.
Martinus menjelaskan, YO bisa
berkata-kata seperti itu karena sering
membaca tentang tempat dan kondisi
di kamp pelatihan militer kelompok
teroris. Menurut Martinus, belum ada
indikasi bahwa di Pulau Jawa terdapat
tempat pelatihan teroris.
Orangtua dari YO pun telah dipanggil kepolisian dan sudah datang ke
Mapolres Jakarta Barat. Meski telah
membohongi petugas, YO tidak di-

proses secara hukum, melainkan
dipulangkan ke kampung halamannya
di Rangkas Bitung, Banten.
"Enggak (diproses hukum), dipulangkan saja. Orangtuanya sudah
datang, mau kami pulangkan," jelas
Martinus.
Sejauh ini, menurut penjelasan
Martinus, belum pernah ada motif
penculikan oleh kelompok teroris yang
kemudian dibawa ke kamp pelatihan.
Mereka yang menjadi anggota kelompok teroris adalah memang simpatisan dan didoktrin menggunakan
ajaran-ajaran radikal.
"Belum ada (penculikan oleh kelompok teror), itu ‘kan melalui doktrinasi. Itu ya biasanya memang sudah
bagian dari pengikutnya," pungkasnya.
(dtc)

Antara/ampelsa

AMPUTASI KAKI: Tim dokter bersama petugas BKSDA memindahkan beruang
madu (helarctos malayanus ) dalam kondisi luka membusuk pada kaki kanannya di
Banda Aceh, Jumat (28/4). Tim dokter hewan terpaksa melakukan amputasi kaki
kanan beruang madu yang terkena jerat atau perangkap babi di kawasan hutan
Kabupaten Aceh Utara.

Polisi:

Tak Ada Laporan Kamar Rizieq
Ditembak ‘Sniper’
Jakarta, (Analisa)
Kamar pribadi di pondok pesantren
milik imam besar Front Pembela Islam
(FPI) KH Rizieq Syihab dikabarkan
ditembak sniper. Kabar tersebut beredar di
media sosial yang diposting sebuah akun
Instagram.
Kapolres Bogor AKBP AM Dicky
Pastika Gading mengatakan pihaknya
belum menerima laporan terkait 'teror'
tersebut. "Tidak ada (laporan)," ucap Dicky
saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (28/4).
detikcom memperlihatkan foto 'tembakan sniper' ke kaca yang diunggah salah
satu akun Instagram @rat0n0efendi. Dicky
meragukan bahwa lubang di kaca adalah
bekas tembakan.
"Lagipula kalau pecahnya kayak gitu itu
bukan pecah karena sniper. Kerikil melejit
barangkali," jelas Dicky.
Sementara Panglima FPI Maman Surya-

di saat dikonfirmasi belum bisa mengklarifikasi soal isu tersebut. Ia juga belum
bisa memastikan kebenaran isu tersebut.
"Belum ada klarifikasi. Kebenarannya
belum jelas," ujar Maman.
Akun Instagram @rat0n0efendi mengunggah foto 'tembakan sniper' ke kaca.
Foto tersebut juga berisi tulisan sebagai
'teror sniper'.
"TEROR SNIPER UNTUK HABIB
RIZIEQ Tempat Shalat di Kamar Pribadi
Habib Rizieq di Mega Mendung dibidik
sniper...Musuh kirim pesan bahwa dia tahu
tempat Habib Rizieq paling pribadi dan dia
bisa menjangkaunya dengan bidikan
maut," tulis akun @rat0n0efendi pada
sebuah unggahan foto seperti dilihat
detikcom, Jumat 28 April.
Dalam unggahan tersebut, terdapat foto
sebuah kaca--yang disebut kamar pribadi
Rizieq--yang retak. (dtc)
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Tujuh Aplikasi e-Government Diresmikan

Lintas Daerah
Dansat Brimob Poldasu
Bantu Korban Banjir
Padangsidimpuan, (Analisa)
Dansat Brimob Polda Sumatera Utara melalui Satuan
Brimob Detasemen C Maragordong Tapsel membantu
korban banjir bandang di Desa Huta Dangka dan Desa
Muara Pungkut, Kecamatan Kotanopan Kabupaten
Mandailing Natal.
Demikian disampaikan Wakaden C Brimob
Maragordong Tapsel Kompol Hendryanto bersama
Danki AKP. Leo Sembiring SH di Padangsidimpuan,
Jumat (28/4).
Dikatakan, selain memberikan bantuan sembako,
pihaknya juga membantu pencarian korban hilang
akibat terbawa arus sungai yang telah memorakporandakan puluhan rumah penduduk dan sejumlah
areal pertanian masyarakat.
"Pencarian korban banjir dilakukan bersama aparat
kepolisian, TNI, BNPB dan masyarakat dengan
menelusuri bantaran sungai," ungkapnya. Selain itu,
katanya, pihaknya juga membantu membersihkan
pemukiman warga yang sudah tertimbun lumpur dan
material banjir. ”Kita cukup prihatin melihat kondisi
masyarakat yang ditimpa bencana banjir ini,” ujarnya.
Diharapkannya, seluruh korban dapat tabah
menghadapi musibah tersebut karena tidak ada oprang
yang menginginkan terjadinya bencana. “Tabahlah
menghadapi musibah ini. Yakinlah pasti ada rahasia
Tuhan dibalik peristiwa ini," katanya. (hih)

DD Tanjung Seri Bangun
Beberapa Infrastruktur
Sei Suka,(Analisa)
Desa Tanjung Seri Kecamatan Sei Suka Kabupaten
Batubara membangun beberapa Infrastruktur
memanfaatkan Dana Desa (DD) 2016, Rp 792.654.629.
Kepala Desa (Kades) Tanjung Seri Musliadi menjelaskan Jum,at (28/4), Infrastruktur yang dibangun,300
meter Turap di Duisun XI, Rp 121.832.200.
Sepanjang 85 meter Rabat Beton di Dusun II, Rp
52.760.620. 122 meter Turap di Dusun 12, Rp,
88.035.580. 270 metr Turap di Dusun 4 – 11, Rp
166.958.700. Sepanjang 80 meter pengerasan jalan di
Dusun XIII, Rp 18.727.000. 80 meter Drainase di
Dusun VII, Rp 62.673.000. Sepanjang 75 meter
Drainase di Dusun 5, Rp 34.360.650 dan 122 meter
Drainase di Dusun 12, Rp 89.470.600.
Menurut Musliadi, proyek DD tersebut kini sedang
giat dikerjakan pembangunannya. Dimulai sebulan
sebelumnya, diharapkan awal Mei 2017, selesai
dikerjakan.
“Jalan Rabat Beton maupun Drainase dan Turap
dibangun untuk memudahkan warga bertransportasi
dan menyalurkan air tidak menggenangi pemukiman
mereka,” ujar Kades Tanjung Seri, Musliadi. (al)

Festival Seni Budaya Islam
Langkat, (Analisa)
Himpunan Kepemudaan dan Remaja Masjid Desa
Karang Anyar bekerjasama dengan Pemerintahan Desa
Karang Anyar mengadakan Festival Seni Budaya Islam
(FSBI) XI tahun 2017, Sabtu (22/4) lalu.
FSBI dibuka Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana
Perangin-angin di lapangan bola Marlintung Desa
Karang Anyar. FSBI berlangsung hingga 29 April
2017 diisi dengan berbagai perlombaan keagamaan,
yakni lomba tilawah Alquran, hapalan ayat pendek,
lomba azan, ceramah agama, salawat badar, vokal
grup, lomba busana muslim putra putri dan lomba
mewarnai.
Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Peranginangin, menyambut baik acara keagamaan yang
dilaksanakan ini, diharapkan kegiatan FSBI ini terus
dilakukan karena acara seperti ini turut mendukung
visi misi Bupati Langkat, Terwujudnya masyarakat
Langkat yang lebih maju, dinamis, sejahtera dan
mandiri, berlandaskan aspek religius, kultural dan
berwawasan lingkungan.
Ketua DPRD Langkat memberikan bantuan Rp 10
juta yang diterima Ketua Panitia FSBI Ramdani.
Kepala Desa Karang Anyar Kateno saat dikonfirmasi
seusai acara pembukaan mengatakan, acara FSBI ini
terselenggara atas swadaya masyarakat Desa Karang
Anyar dan bantuan dari para donatur.
Kateno menyampaikan terimakasih kepada Bupati
Langkat, Ngogesa Sitepu atas bantuan uang Rp 10 juta
pada kegiatan FSBI ini. (mnz)

Pakpak Bharat, (Analisa)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur dan Gubernur Sumatera Utara
(Gubsu) Tengku Erry Nuradi meresmikan peluncuran tujuh aplikasi
e-Government Pemkab Pakpak Bharat di Gedung BKD Pakpak
Bharat di Kota Salak, Cikaok, Kamis (27/4).
Selain peluncuran 7 aplikasi e-Government, Menteri PAN RB dan Gubsu turut
meresmikan sarana prasarana Computer
Assisted Test (Cat) System di Balai Diklat
Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala
Lembaga Adminisrasi Negara (LAN) RI
Dr Adi Suryanto M.Si, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dan sejumlah
pejabat lainnya.
Dalam sambutanya Menteri PAN RB
Asman Abnur mengapresiasi inovasi yang
dilakukan Pemkab Pakpak Bharat. Menurutnya setiap perubahan itu harus dimulai
dari diri sendiri. Tidak selamanya perubahan
itu dimulai dari Jakarta.
"Perubahan itu bisa dilakukan asal
pimpinannya punya komitmen dalam
memimpin. Saya melihat Bupati Pakpak
Bharat cukup berkomitmen. Walau kabupatennya masih muda, saya harapkan dapat
menjadi acuan bagi kabupaten/kota lain
yang ada di Sumut," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Asman Abnur juga mengingatkan agar para ASN di
Pakpak Bharat mendukung komitmen
bupati dengan bekerja sebaik mungkin agar

inovasi yang dilalukan benar-benar dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Saya sering bilang sama seluruh pejabat
jangan sia-siakan waktu selagi memiliki
jabatan. Jangan terlena, jangan terjebak
dengan kegiatan seremonial. Jangan nanti
setelah pensiun baru menyesal karena
belum membuat hal-hal yang terbaik," jelasnya.
Sementara itu Kepala LAN RI Adi Suryanto mengatakan, meskipun peluncuran
ini sempat tertunda namun pihaknya bersyukur bahwa Pakpak Bharat telah melakukan 54 inovasi untuk pelayanan publik
berbasis IT. Dirinya pun berharap Pakpak
Bharat dapat menjadi laboratorium inovasi
dan menjadi model bagi LAN,” ujarnya.
Gubsu Tengku Erry mengapresiasi, dari
seluruh kabupaten di Sumut Pakpak Bharat
yang pertama memiliki aplikasi e-Government selain Kota Medan dan Binjai.
“Ini bukti dari keseriusan dalam hal
peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis teknologi dan komunikasi. Hal ini
muaranya tentu agar masyarakat dapat dengan mudan memperoleh informasi dan
mengakses pelayanan publik,” ujarnya.
(ns)

Analisa/istimewa

LUNCURKAN: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur bersama
Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi meresmikan peluncuran tujuh aplikasi e-Government Pemkab Pakpak
Bharat, Kamis (27/4).

Naskah UNKP Didistribusikan
Sei Rampah,(Analisa)
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten
Serdang Bedagai, Kamis (27/4), mulai
mendistribusikan naskah Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) tahun
pelajaran 2016-2017 untuk tingkat
SMP/MTs dan Paket B ke sekolah
sekolah se kabupaten tersebut.
Pantauan wartawan di aula Kantor
Dinas Pendidikan Sergai Jalan Negara
Sei Rampah, terlihat puluhah kepala
sekolah sibuk mengecek seluruh
naskah ujian.

“Para kepala sekolah kita minta
supaya mengecek naskah ujian sebelum dibawa ke sekolah masingmasing,” kata Kadis Pendidikan Sergai
Jonni Walker Manik yang didampingi
Kabid SMP Sugianto SPd.
“Semua naskah ujian akan dibawa
pihak sekolah dan didampingi unsur
keamanan dari Polsek setempat
dalam rangka menjaga keamanan
sebelum pelaksanaan UNKP. Dalam
menjaga keamanan kita minta bantuan dari pihak kepolisian,” tambah

Joni.
Kapolsek Teluk Mengkudu AKP B
Panjaitan mengatakan pihaknya
membantu pihak sekolah untuk
mengambil naskah ujian nasional
sebelum didistribusikan ke sekolah
dalam pelaksanaan ujian. “Setelah
dibawa naskah ujian kita kumpul di
Polsek dan pada hari ujian naskah
tersebut diambil kembali oleh pihak
sekolah yang didampingi pihak
kepolisian,” katanya.
(bah)

Bus Penumpang Terbalik Ditabrak Truk
Kisaran, (Analisa)
Bus yang mengangkut belasan
penumpang, terbalik di Jalan Lintas
Sumatera di Km 176 - 177 (Jalinsum)
Medan-Rantauprapat tepatnya di Desa Perkebunan Suka Raja Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Asahan,
Jumat (28/4) pukul 13.40 WIB.
Kendaraan itu terbalik, akibat
ditabrak truk Colt Diesel bermuatan
sawit. Tidak ada korban jiwa dan semua
penumpang hanya mengalami lukaluka di berbagai anggota tubuh dan
mendapat perawatan medis.
“Tidak ada korban jiwa, hanya luka-

luka dialami semua penumpang,”
ungkap Kasat Lantas Polres Asahan
AKP Rikki Ramadhan melalui Kanit
Laka Iptu M Butarbutar kepada wartawan.
Kanit menjelaskan, kecelakaan itu
terjadi saat truk BM 8164 BL dikemudikan Ramayana Nata (20), warga
Dusun XIII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat meluncur dari
arah Medan menuju Rantauprapat.
Bus angkutan umum CV Asahan
Raya dikemudikan Syaiful Bahri (26),
warga Jalan Jeruk Kelurahan Sentang
Kecamatan Kisaran Timur yang searah

dengan truk, saat itu menurunkan
penumpang.
Diduga pengemudi truk tidak
melihat minibus berhenti menurunkan
penumpang dan menabrak serta menyorong mobil angkutan umum itu
sehingga terbalik.
Suara benturan keras terdengar
masyarakat setempat dan memberikan
pertolongan kepada sejumlah penumpang.
Semua penumpang yang mengalami
luka berat dan ringan dilarikan ke klinik
terdekat untuk mendapatkan perawatan
medis. (aln)

Analisa/Awaluddin

TERBALIK: Bus penumpang umum yang mengangkut belasan penumpang, terbalik ditabrak truk bermuatan sawit,
Jumat (28/4).

Jalinsum Pematangsiantar-Parapat Ditimbun Longsor

MENDATAR:
1. Bukan militer
4. Sibuk, banyak kerja
7. Sebelum
8. Selesai, penuh
9. Menyamar
10. Lalai, tidak ingat
13. Duit
15. Saya (Arab)
16. Masa lalu (Inggris)
18. Tidak dipedulikan
20. Kerja sama antara
beberapa partai
21. Diulang, tidak berguna
22. Bertemu
MENURUN:
1. Sederhana, ringkas
2. Miskin (Inggris)
3. Rasa ingin makan
4. Bilik, kamar dsb
5. Buah yang bisa disuling
jadi minyak
6. Bertanding, beradu
11. Hari kebangkitan Isa
Almasih

12. Orang yang kerja
menganalisis
14. Keinginan yang kuat
16. Menara miring di Italia
17. Kepada (Inggris)
18. Sumbu
19. Jenis rambut

JAWABAN TTS NO. 4123
Mendatar:
1. Sial
3. Sila
5. Erata
6. Song
7. Gaun
8. Katak
9. Sita
10. Alis
11. Pasal
13. To
14. Go
16. KA
17. Demak
20. BA
22. Ibu
24. Sak

25. Las
26. Rusa
27. Huta
Menurun:
1. Sensasi
2. Lengkap
3. Sangkal
4. Amunisi
12. Samar
13. Tabu
15. Obat
16. KIR
18. Es
19. Ak
21. Asa
23. US
25. Lu

Binjai, (Analisa)
Seorang remaja putri ditemukan terlantar
di perkebunan jagung eks HGU PTPN II
Rayon Tunggurono, Jalan Pangeran
Diponegoro, Kelurahan Tunggurono,
Kecamatan Binjai Timur, Jumat (28/4) pagi.
Saat pertama kali ditemukan, korban dalam
kondisi syok, usai diperkosa dua pria tidak
dikenal di lokasi itu.
Korban dibawa warga ke Mapolsek
Binjai Timur, untuk selanjutnya diserahkan
penanganan kasusnya kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Satreskrim Polres Binjai.
Kapolres Binjai, AKBP Mohamad
Rendra Salipu, saat dikofirmasi melalui
Kasat Reskrim, AKP Ismawansa, mengaku,
pihaknya masih menelusuri identitas dan
keberadaan dua pria pelaku perkosaan
terhadap korban.
Menurutnya, modus para pelaku
dengan cara membujuk korban berkeliling
Kota Medan mengendarai sepeda motor,
setelah sebelumnya korban dijanjikan
pekerjaan.
“Menurut korban, awal perjumpaannya
dengan para pelaku, Kamis (27/4) malam.
Karena dia dijanjikan pekerjaan, korban

bersedia ikut dengan kedua pria yang baru
dikenalnya itu,” katanya.
Menurut Ismawansa, setelah mengajak
korban ke suatu tempat di Jalan Gagak
Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, dan
memaksanya minum bir, kedua pelaku yang
diketahui mengendarai Honda Vario,
membawa korban ke Kota Binjai.
Setiba di areal perkebunan jagung, tepi
Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan
Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur,
kedua pelaku memperkosa korban dan
menelantarkannya di tempat itu.
“Saat terjadi aksi perkosaan, korban
mengaku diancam ditembak kedua pelaku.
Namun dia tidak tahu, apakah mereka benarbenar membawa senjata api atau tidak,”
ujar Ismawansa.
Pada, Jumat (28/4) pagi, korban ditemukan warga setempat sewaktu melintasi
kawasan itu. Selanjutnya, korban dibawa
menuju Mapolsek Binjai Timur.
“Saat ini, korban sedang dalam pengawasan petugas Unit PPA, karena kondisinya
masih syok. Kita pun akan bekerja
maksimal, untuk menemukan dan menangkap kedua pelaku perkosaan itu,” ujar
Ismawansa. (wa)

Ketua DPD Partai Demokrat
Sumut Dilantik

TTS Asah Otak No. 4124

rrs

Korban Perkosaan Terlantar
di Kebun Jagung

Pematangsiantar, (Analisa)
Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum)
Pematangsiantar-Parapat kembali
ditimbun tanah longsor dari perbukitan
pinggiran Danau Toba, Kamis,(27/4)
pukul 0800 WIB.
Akibat longsornya perbukitan itu,
badan jalan tertimbun material longsor,
mengakibatkan hubungan lalulintas
Pematangsiantar-Parapat terputus beberapa jam.
Tak pelak, antrean panjang kendaraan dari arah Parapat menuju Pematangsiantar dan sebaliknya terjadi,
yang merepotkan pihak Polres Simalungun dan petugas Perhubungan
Simalungun maupun TNI.
Toni Tarigan, petugas Dinas

Tarukim dan PU Simalungun kepada
Analisa menjelaskan, untuk mengatasi
kemacetan lalulintas di Jalinsum itu,
diturunkan alat-alat berat untuk
menyingkirkan material longsor yang
menutupi badan jalan.
Sambil menyingkirkan tanah longsor,pada malam itu diupayakan
sebahagian badan jalan dapat dilalui
bus-bus skala kecil .
Berkat kerja keras petugas yang
menggunakan alat berat, material tanah
longsor dari perbukitan pinggiran
Danau Toba itu, terpatnya di Desa Sualon Kecamatan Girsang Simpangan
Bolon Parapat, hubungan lalulintas
Pematangsiantar lancar kembali tepatnya pukul 02.00 WIB, Jumat (28/4),

ujar Toni Tarigan.
Dia mengakui, jika intensitas hujan
tinggi di lokasi,tak tertutup kemungkinan terjadi lagi longsor dari perbukitan itu.Karenanya, pihaknya tetap
waspada dan siap saetiap saat melakukan penanggulangan.
Dua hari sebelumnya Jalinsum
Pematangsiantar-Parapat tepatnya diu
kilometer 20 terjadi ambles, yang
mengganggu kelancaran lalu lintas di
jalan negara itu.
Menurut pengamatan, sedikitnya
ada 6 titik yang rawan longsor
sepanjang 46 kilo meter jalan Pematangsiantar-Parapat, terutama tingginya curah hujan belakangan ini di
daerah itu.(ama)

Simalungun, (Analisa)
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Dr Hinca IP Pandjaitan XIII melantik
JR Saragih menjadi Ketua DPD Partai
Demokrat Sumatera Utara di Pantai Bebas,
Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera
Utara, Jumat (28/4).
“Partai Demokrat itu ada karena rakyat,
karenanya pelantikan ini dilakukan di depan
rakyat,” ucap Hinca IP Pandjaitan.
Hinca meminta Ketua DPD Partai
Demokrat yang baru JR Saragih serta
pengurusnya, agar loyal 100 persen untuk
Partai Demokrat. “Kepada JR Saragih diminta pimpinlah seluruh anggota untuk
menjadi pelayan masyarakat dan loyalitas
untuk negara dan partai ini,” tegasnya.
Selanjutnya, dilakukan pemasangan pin
kepada orang nomor satu di Kabupaten
Simalungun sebagai tanda panji tertinggi
pemegang penuh Partai Demokrat sebagai
tanda menjadi Ketua DPD Partai Demokrat
oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai
Demokrat Djoko Udjianto dan Bendahara
Umum Indrawati Sukadis.
“Pin ini dekat dengan kepala, berpikirlah
dengan jernih demi memajukan bangsa ini,
lalu dekat dengan mata karena ini menandakan untuk melihatlah rakyat dan jangan
abaikan masyarakat, kemudian melalui
kuping bisa setia mendengar suara rakyat.
Bekerjalah demi rakyat karena kita ada
karena rakyat,” lanjutnya.

Hinca IP Pandjaitan menyerahkan
bendera Pataka Partai Demokrat yang merupakan simbol kebesaran, kewenangan dan
tugas kewajiban kepada JR Saragih.
Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat
Sumatera Utara periode 2016-2021, JR
Saragih mengutarakan akan menyebarkan
ke seluruh kabupaten di Sumatera utara
serta mengajak seluruh kader Partai
Demokrat bersatu memberikan pelayanan
kepada semua masyarakat di Sumatera
Utara ini.
“Sudah tidak waktunya lagi bersebelahan
atau berseberangan, tapi kita harus bersatu
untuk meraih kemenangan di 2018 dan
2019,” urainya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Djoko Udjianto menyampaikan salam
dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudhoyono guna berjuang
merajut dan menyongsong di kemenangan
2019.
Para kader Partai Demokrat memberikan
santunan kepada disabilitasi, orang cacat,
kurang mampu serta melakukan bedah
rumah kepada pemilik rumah tidak layak
huni.
Bantuan alat dengar, kaki palsu, tangan
palsu, kursi roda, tongkat diberikan bendahara DPD Partai Demokrat, Alvin Hartanto,
Elias Barus Plt Ketua DPc Partai Demokrat
Kabupaten Simalungun.
(fhs)

Minggu Militer Korem 022-PT Laksanakan Hanmars
Pematangsiantar,(Analisa)
Dalam memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, personel Korem 022/
Pantai Timur melaksanakan Hanmars
di jalanan dengan menempuh jarak 7
km di sekitar Jalan Asahan, Kabupaten
Simalungun, Jumat (28/4).
Hanmars dilaksanakan sesuai
dengan jadwal yang dibuat Staf Operasi
Korem 022/Pantai Timur pada Minggu
Militer April 2017, Sebelum
melaksanakan Hanmars jalanan,
terlebih dahulu dilaksanakan senam
peregangan dan pemanasan dipimpin
Bajasrem 022/Pantai Timur.
Kajasrem 022/Pantai Timur, Kapten
Inf Supardi mengungkapkan, Hanmars
di jalanan juga bertujuan untuk

menjaga dan meningkatkan ketahanan,
serta kekuatan fisik dan stamina agar
semakin baik, sehingga dengan kondisi
fisik yang prima setiap prajurit dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik
dan dapat mendukung kesiapsiagaan
satuan.
Semangat dan kekompakan para
prajurit, yang melaksanakan Hanmars
terpancar dari raut wajah yang penuh
keceriaan dan suara nyanyian yang
memecah suasana sepanjang rute yang
dilalui para prajurit.
Kepala Seksi Operasi, Mayor Inf
Yusuf Taud Tanjung mengatakan, pada
pelaksanaan Hanmars di jalanan ini
serta pelaksanaan aerobik pada Selasa,
Kamis serta Jumat berpengaruh untuk

nilai kesamaptaan dan akan berpengaruh besar pada prajurit dalam
penentuan karir, kepangkatan, dan
kesempatan pendidikan.
Untuk itu, tidak ada alasan bagi
prajurit untuk tidak memenuhi syarat
penilaian dalam kesamaptaan. Kegiatan Hanmars di Jalanan juga mendapat
pengawalan ketat unsur Provost
Korem 022/PT dan Denpom l/1
Pematangsiantar di sepanjang jalan
dan juga diikuti ambulan dan Tim
kesehatan dari Denkesyah Pematangsiantar.
Kegiatan ini di ikuti seluruh prajurit
Korem 022/Pantai Timur serta personel
dari Dinas Jawatan Jajaran Korem 022/
PT.(ama)

Analisa/fransius h simanjuntak

SERAHKAN:Bendahara DPD Partai Demokrat, Alvin Hartanto bersama Plt Ketua
DPC Partai Demokrat Kabupaten Simalungun, Elias Barus menyerahkan alat bantu
dengar kepada warga, Jumat (28/4)
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Bhayangkari Kunjungi Pasien
Kanker dan Kusta
Sei Rampah, (Analisa)
Ketua Cabang Bhayangkari Polres
Sergai Ny Bonaserva Fransisca Eko bersama dengan unsur pengurusnya melakukan kunjungan ke beberapa lokasi penderita
penyakit kanker dan kusta yang ada di
Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (25/4)
Pertama, Ketua Cabang Bhayangkari
dan beberapa pengurus mendatangi kediaman Ratmini (45) di Dusun III, Desa
Firdaus, Kecamatan Sei Rampah yang
menderita kanker payudara. Ketua Bhayangkari berbincang- bincang dengan Ratmini setelah mengetahui tidak mau berobat
ke RS, kemudian memberikan santunan
“Sudah hampir 2 tahun saya tidak
pernah berobat di rumah sakit. Selama ini
hanya pakai obat herbal. Saya sangat takut
untuk melakukan pengecekan ke rumah
sakit, apalagi mendengar kata opname,”
ungkapnya.
Usai menyantuni Ratmini, rombongan
menuju ke rumah Citra Kirana, anak
berusia 6 tahun yang terkena penyakit
kanker darah (leukemia). Pelajar kelas 1
SD Inpres Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah ini adalah putri kedua
pasangan Ariani (30) dan Khairul Anwar
(33) warga Dusun I Desa Pematang
Pelintahan. Dalam kesempatan tersebut
Ketua Cabang Bayangkari juga memberikan Santunan.
Selanjutnya rombongan berkunjung ke
UPT Dinas Sosial eks penderita penyakit
kusta di Belidahan di Dusun XII Desa Simp

Empat Kecamatan Sei Rampah.
Ketua Cabang Bhayangkari beserta
rombongan disambut Kepala UPT Kristina
Purba dan Kepala Seksi Rusdin Purba
Tanjung. Ketua Bhayangkari memberikan
bantuan sembako yang diterima secara
langsung kepala UPT.
Kemudian mengunjungi kediaman Ruspita (41) di Dusun XIV Desa Suka Damai
Kecamatan Sei Bamban, Sergai. Ruspita
sudah 12 tahun berjuang melawan kanker
payudara. Demikian juga Dirga Alfarezi
bocah berusia 2,4 tahun warga Jalan Gelatik
Dusun I Desa Citaman Jernin Kecamatan
Perbaungan divonis dokter kanker mata stadium 3 tidak luput dari kunjungan rombongan Bhayangkari Polres Sergai.
Ketua Cabang Bhayangkari Polres
Sergai Ny Bonaserva Fransiska Eko
mengatakan, kegiatan ini merupakan rasa
kepedulian Bayangkari terhadap penderita.
Selain itu kegiatan yang dilaksanakan
ini, karena pada hari ini merupakan HUT
Yayasan Kemala Bhayangkari. “Oleh
karena di Sergai tidak ada Yayasannya
maka dibuat kunjugan seperti ini, mudahmudahan bantuan yang kami berikan dapat
sedikit membantu para penderita dan kami
harapkan janganlah pandang besar kecil
bantuan itu tapi pandanglah kepedulian
kami dari Bhayangkari Sergai yang
merasakan apa yang mereka rasakan dan
di lain kesempatan serta murah rezeki kami
akan kembali memeberikan bantuan,
ungkap Ny. Fransisca Eko. (bah)

FKDM Temukan Lembu Curian
Namorambe, (Analisa)
PetugasForum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) Kecamatan Namorambe dipimpin Ketuanya, Ediyanta
Ginting bersama para kepala desa menemukan tiga ekor ternak lembu yang
dicuri, Jumat (28/4) pukul 02.15 WIB.
Edyanta Ginting didampingi Sekretaris FKDM Anthonyus Purba di kantor
kecamatan menjelaskan, pada pukul
01.00 WIB terjadi pencurian ternak lembu di Desa Salang Tungir Namo Rambe,
Deliserdang.
Pencurian itu diketahui petugas, karena
mencurigai kandang ternak lembu milik
Eben Ezer Ginting (37) warga Desa
Gunung Kelawas, yang berada di areal
perladangan Desa Salang Tungir, dalam
keadaan kosong, yang biasanya tetap berisi
ternak lembu.
Curiga dengan situasi kandang yang
kosong, petugas ronda mengonfirmasi
kepada pemiliknya. Eben Ezer Ginting
mendatangi kandang ternyata 3 ekor lembu
miliknya tidak ada lagi.
Been Ezer Ginting melaporkan hal itu
kepada Kepala Desa Salang Tungir. Menanggapi laporan itu, Kades mengerahkan

masyarakat dan menghubungi jajaran
FKDM Kecamatan Namorambe untuk
mengatur strategi melacak keberadaan
pencuri dengan alat komunikasi radio
handy talky (HT).
Semua jalur lintas yang dicurigai
ditutup, sehingga pencuri diyakini tidak
bisa lolos membawa ternak lembu itu.
“Setelah pencarian berlangsung selama 90
menit, ternak lembu ditemukan di semak
belukar kawasan perkebunan sawit di Desa
Namo Mbaru Kecamatan Namo Rambe
berjarak 2,5 km dari kandang lembu.
Pelaku berhasil meloloskan dari kepungan massa dan petugas Polsek Namorambe datang ke lokasi penemuan ternak sekaligus mendata guna bahan penyelidikan atas kasus pencurian ternak lembu
yang sering terjadi di Namorambe
Untuk selanjutnya diadakan pengembangan kasus pencurian ternak di Namorambe, tutur Ediyanta saat melaporkan
kejadian kepada Camat Eko Supriyadi.
Menurut Camat Namorambe, masalah
Kamtibmas penting untuk ditingkatkan
polanya. Karena itu, para kepala desa dan
FKDM wajib kerjasama dan melengkapi
fasilitas HT, ujar Eko. (dr)

9 Peserta Berebut Jabatan Sekda
Padanglawas, (Analisa)
Hingga hari terakhir pendaftaran lelang
jabatan tinggi pratama, Jumat (28/4), 9
peserta telah mendaftar untuk memperebutkan jabatan Sekda Padanglawas
(Palas).
Kabid Mutasi BKD Palas Adi Syahputra
Hasibuan ketika dihubungi Analisa, Jumat
(28/4) mengatakan, pendaftaran peserta
lelang jabatan tinggi pratama resmi ditutup.
"Pendaftaran nya sudah dututup, sedangkan yang mendaftar untuk jabatan Sekda
sebanyak 9 orang," jelas Adi Syaputra
Hasibuan.
Nama-nama yang mendaftar untuk
jabatan Sekda, kata Adi, yaitu Gunung Tua
H Daulay, Budi Utari Siregar, H Panguhum
Nasution, Arseh Hasibuan, Soleman
Harahap, Yenni Nurlina Siregar, Arpan
Nasution, Abdul Rahim Hasibuan dan
Irinka Harahap.
Dari 9 nama tersebut yang mendaftar
semuanya tercatat sebagai pegawai dan
pejabat Pemkab Palas.

Adi mengatakan, selain 9 nama yang
sudah mendaftar, untuk peserta jabatan
SKPD yang dilelang juga sudah banyak
yang mendaftar.Semua jabatan yang
dilelang rata-rata terisi. Sehingga jadwal
pendaftaran tidak diperpanjang. "Pendaftarannya sesuai jadwal bang tidak diperpanjang, tapi khusus lelang jabatan SKPD
saat ini masih sedang kita data,” jelasnya.
Terpisah, salah satu calon yang mendaftar H Panguhum Nasution, saat ini
menjabat sebagai Sekretaris Dewan mengatakan, dirinya mengaku serius untuk
mengikuti lelang jabatan Sekda. "Kalau
ditanya serius apa gak, tentu jawabannya
jelas seriuslah ya, namanya abdi negara
tentu kita serius,” kata Panguhum.
Panguhum juga menambahkan persoalan berhasil apa tidak untuk nenempati
jabatan Sekda itu tidak persoalan.Tapi
sebagai abdi negara dan tuntutan karir
peluang itu harus diambil. "Intinya ini
tuntutan karir sebagai ASN," jelas H
Panguhum. (ats)

Bulog Salurkan Beras untuk
Pengungsi Sinabung
Namanteran, (Analisa)
Warga Kecamatan Namanteran dan
merupakan korban erupsi Sinabung yang
kini berada di pemukiman Siosar dan
sebagian berada di posko pengungsian
mendapat bantuan beras Bulog sebanyak
14.895 ton, Jumat (28/4).
Beras Bulog diterima Plt Camat Namanteran, Drs Dwikora Sitepu didampingi
14 kepala desa di kantor camat di Namanteran, kata Plt Camat Namanteran, Drs
Dwikora Sitepu kepada Analisa di Namanteran didampingi stafnya, Nd Ninda Br
Ginting, Kepala Desa Sukanalu, Sentosa
Sitepu, Kepala Desa Naman, Rencana
Sitepu, Kepala Desa Kebayaken, Ramal
Tarigan, Kepala Desa Sigaranggarang,
Andi Syaputra Ginting dan Mirja pihak
Bulog.

Camat mengatakan, bantuan beras bulog
untuk 14 desa se Kecamatan Namanteran
untuk jatah Januari 2017, yaitu Desa
Sukandebi, Sukatepu, Naman, Kutambelin,
Kuta Tonggal, Kebayaken, Simacem,
Bakerah, Gung Pinto, Sigaranggarang,
Kuta Gugung, Kutarayat, Sukanalu dengan
total 993 kepala keluarga dan tiap KK
mendapat 15 kg/bulan.
Di antara 14 desa itu, Desa Kuta
Tonggal, Simacem, Bakerah, Sigaranggarang, Kuta Gugung, Sukanalu berada di
luar desa karena sudah direlokasi ke
pemukiman Siosar dan sebagian desa
berada di posko pengungsian.
“Sedangkan Desa Sukandebi, Sukatepu,
Naman, Kutambelin, Kebayaken, Gung
Pinto dan Kutarayat berada di desa
semula,”jelas camat. (alex)

Analisa/alex ginting

SERAHKAN:Plt Camat Namanteran, Drs Dwikora Sitepu menyerahkan beras bulog
secara simbolis untuk warga Kecamatan Namanteran yang diterima Kepala Desa
Sukanalu Sentosa Sitepu, Jumat (28/4).

PWI dan Inalum
Tingkatkan Kerja Sama

Analisa/amirul khair

JUARA UMUM: Ketua IGRA Deliserdang Alwan Syah Putra Harahap menyerahkan piala bergilir Bupati Deliserdang
kepada Kecamatan Sunggal yang dinobatkan menjadi juara umum Porseni VI di Pondok pesantren Nurul Hakim.

Sunggal Juara Umum
Porseni IGRA Deliserdang

Percut Seituan, (Analisa)
Kecamatan Sunggal dinobatkan sebagai juara umum pada
pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) VI Ikatan
Guru Raudhatul Atfal (IGRA) tingkat Kabupaten Deliserdang yang digelar selama 2 hari, Rabu-Kamis (26-27/4) di
Pondok Pesantren Nurul Hakim, Desa Bandar Khalifah,
Kecamatan Percut Seituan.
Ketua IGRA Kabupaten Deliserdang Alwan Syah Putra Harahap S Ag
yang langsung mengumumkan penobatan itu menuturkan, persaingan ketat
terjadi antara Kecamatan Sunggal dan
Beringin karena sama-sama mengantongi 5 emas. Namun Kecamatan
Beringin kalah dalam perolehan perak
sebanyak 3 buah sedangkan Sunggal
meraih 4 perak.
“Dengan perolehan ini, dari semua
penilaian objektif tim juri setiap
perlombaan, maka Sunggal keluar
sebagai juara umum disusul Kecamatan Beringin juara II dan Kecamatan
Patumbak juara III,” ungkap Alwan.
Peringkat penilaian terhadap para
juara setelah akumulasi perolehan dari
kategori santri dan guru yang diperlombakan. Kategori santri RA yakni,
salat subuh berjemaah, hapalan suratsurat pendek, mewarnai, lagu Mars RA,
lomba menari, lomba senam anak saleh
dan lari bendera.
Sedangkan untuk kategori guru
meliputi, tahfiz Juz 30, menggambar
dan mewarnai, tari kreasi daerah,

mendongeng, Mars IGRA dan Alat
Peraga Edukasi (APE).
Alwan dalam kesempatan itu, mengapresiasi kerja sama semua pihak baik
jajaran pengurus, panitia, PC IGRA seDeliserdang dan para guru yang telah
bersama-sama menyukseskan Porseni
VI sehingga berjalan lancar serta sukses.
“Saya mengapresiasi semua pihak
yang tidak bisa saya sebutkan satu per
satu atas kerja samanya sehingga
Porseni VI ini berjalan lancar. Kalau
kita semua bersatu, semua pekerjaan
akan dapat kita selesaikan,” tandasnya.
Alwan juga mengingatkan, semua
pengurus baik di tingkat kabupaten dan
kecamatan serta pihak pengelola RA
juga dewan guru untuk senantiasa
merajut persatuan dan kesatuan, kekompakan dalam komitmen bersama
memajukan organisasi IGRA dan
madrasah.
Sementara Ketua IGRA Provinsi
Sumatera Utara Hayatun Mardiyah
diwakili Ketua I Dra Halimatus Syakdiah MA menegaskan, Porseni yang
digelar merupakan ajang prestasi bagi

santri dan guru RA bertujuan memotivasi untuk maju.
Porseni juga menjadi wadah menampilkan keterampilan para santri dan
guru RA yang sudah dirancang sehingga ada ruang untuk mengekspresikan dalam bentuk kompetisi. Porseni
VI IGRA Deliserdang dinilai Halimah
cukup baik meski tindak lanjut hasilnya
belum ada diagendakan di tingkat
provinsi.
“Mudah-mudahan ada dibuat Porseni di Provinsi karena sampai hari ini
belum ada dilaksanakan untuk tingkat
Provinsi Sumatera Utara,” katanya.
Khusus kepada seluruh guru RA,
Halimah mengkritisi kualitas bacaan
Alquran terkait “Makhorijul Huruf” yang
harus diperhatikan untuk diperbaiki
mengingat dampaknya sangat fatal
terhadap pembelajaran bagi santri RA.
“Kalau gurunya salah, maka akan terbawa oleh anak sampai besar dan dosanya
ada pada gurunya,” terang Halimah.
Karenanya, Halimah menekankan
pentingnya guru RA sebagai fondasi
pendidikan agama sejak dini terhadap
anak khususnya dalam bacaan Alquran
agar senantiasa memperbaiki sampai
meminimalisir kesalahan itu itu sampai
titik terkecil.
Suasana gembira dan riuh terlihat
saat detik-detik pengumuman juara
disampaikan sampai prosesi penyerahan tropi dna hadiah. Untuk perlombaan kategori guru RA, juara I sampai
III selain tropi juga diberikan dana
pembinaan. (ak)

Seringnya Penundaan Sidang Dikeluhkan
Sibolga, (Analisa)
Jadwal sidang di Pengadilan Negeri
(PN) Sibolga kerap molor bahkan tertunda-tunda dari jadwal yang telah
ditetapkan. Hal ini sangat dikeluhkan pihak keluarga yang ingin mengikuti proses
persidangan di pengadilan setempat.
Ketua PN Sibolga, Martua Sagala
melalui Humasnya, Obaja Sitorus
kepada sejumlah wartawan di ruangannya, Jumat (28/4), juga tak memungkiri
jadwal persidangan di PN Sibolga yang
kerap molor dan tertunda-tunda. Hal
itu, ditengarai akibat pihak kejaksaan
yang kerap terlambat membawa tahanan ke pengadilan.
“Sejatinya, kami (hakim) sifatnya
hanya menunggu kedatangan Jaksa
Penuntut Umum (JPU) membawa atau
menghadirkan terdakwa ke pengadilan.
Jika terdakwa telah hadir, sidang baru
dapat dimulai. Tapi sebaliknya, jika
terdakwa belum dapat dihadirkan, apa
yang mau disidangkan,” sebut Obaja.
Sebenarnya, PN Sibolga telah menentukan waktu persidangan mulai pukul
09.00 WIB dan telah disampaikan
kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari)
Sibolga. Bahkan, Ketua PN Sibolga juga
telah menyampaikan sekaligus menyurati pihak kejaksaan, agar mematuhi
jadwal sidang yang dimulai dari pukul
09.00 WIB atau paling lambat pukul
10.00 WIB sidang dimulai.
“Namun pihak kejaksaan tidak pernah
mematuhi jadwal tersebut, karena berbagai alasan pekerjaan mereka yang banyak.

Kita pun tak bisa memaksakannya, karena
kita memiliki kewenangan masing–
masing. Sehingga kapan mereka (JPU)
hadir, di situ kita dapat melaksanakan
persidangan,” terangnya.
Namun, sekalipun jadwal persidangan
di PN Sibolga kerap dinilai molor, tapi
proses persidangan di PN Sibolga, tetap
berjalan sebagaimana mestinya. Persidangan tidak berlangsung terburu - buru
atau tergesa - gesa, tapi tetap mengacu
kepada prosedur yang berlaku.
“Artinya, berapapun saksi yang
dihadirkan, semuanya tetap diperiksa
hingga tuntas. Sekalipun proses perjalanan sidang sampai berlangsung larut
malam. Sebagaimana kita pernah
melaksanakan sidang sampai pukul
22.00 WIB,” ungkap Obaja.
Ditanya perkara yang disidang
setiap harinya, Obaja mengungkapkan,
sedikitnya sekitar 30 perkara yang
mereka tangani setiap harinya di PN
Sibolga. “Sehingga kalau sidang
terlambat, kita (hakim) juga bekerja,
seperti menyusun dan mengetik putusan, dan lainnya tentu harus dipenuhi,
begitupun kami juga siap bersidang
mulai pagi,” tukas Obaja Sitorus
sembari menuturkan, sejak Januari –
April 2017 sedikitnya 68 dari 140
perkara pidana sudah diputus.
Sebelumnya sidang yang kerap
molor di PN Sibolga ini sering dikeluhkan pengunjung, terutama dari pihak
keluarga para terdakwa yang akan
mengikuti proses persidangan. Namun,

keluhan para pengunjung, terutama
dari pihak keluarga terdakwa yang akan
menjalani proses persidangan tersebut,
hanya sebatas keluhan, yang tidak
pernah disampaikan ke pengadilan
ataupun pihak Kejaksaan.
Permainan
Bahkan, tak hanya pengunjung
ataupun pihak keluarga para terdakwa
yang akan mengikuti proses persidangan, keluhan yang sama juga terlontar dari staf pengadilan. “Soalnya, waktu
kerja kita menjadi bertambah. Seharusnya bisa pulang pukul 16.00 WIB, sesuai
batas waktu kerja pegawai, tapi karena
sidang yang sering molor, sehingga kita
kerap pulang larut malam,” ungkap
salah seorang staf PN Sibolga yang
enggan disebutkan identitasnya.
Ketua Lembaga Swadaya Sekoci
Sibolga, Domenius Hasibuan juga
mengisyaratkan agar pihak kejaksaan
lebih profesional dalam menentukan
jadwal persidangan suatu perkara.
“Kalau begini terus tanpa ada perubahan dari tahun ke tahun, masyarakat
patut menduga adanya suatu permainan
yang sengaja dilakukan JPU dalam
mengulur waktu sidang terutama saat
menjelang persidangan pembacaan
tuntutan dan putusan perkara,” sindirnya.
Sementara, pihak tak seorang pun
pihak Kejari Sibolga bersedia memberikan keterangan terkait persoalan
dan faktor apa menyebabkan tertundatundanya proses persidangan sejumlah
perkara di daerah setempat. (yan)

Batubara, (Analisa)
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten
Batubara dan PT Inalum Persero berjanji akan meningkatkan kerja sama di antara kedua belah pihak, di
bidang peningkatan Sumber Daya Manusia kalangan
insan pers.
Hal ini disampaikan Manajer Humas Inalum Mahyaruddin kepada sejumlah pengurus PWI, usai berkunjung
ke kantor PWI Kabupaten Batubara, Kamis (27/4) Jalan
Lintas Sumatera, Lima Puluh Kota.
Menurut Mahyaruddin, PWI merupakan lembaga
wartawan yang menaungi sejumlah wartawan profesional, dan bentuk kerja sama yang akan dibangun, bisa
berbagai aspek di bidang peningkatan sumber daya
manusia, dan salah satunya melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan direncanakan pada
September mendatang.
“Ini merupakan komitmen Inalum dalam melakukan
kontribusi nyata, kita berharap bentuk kerja sama ini,
dapat berlangsung seterusnya dan dapat dikembangkan
dalam bidang yang lain,” ujarnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Batubara Alpian, yang didampingi Sekretaris PWI
Erwin, Sutan Sitompul menyampaikan apresiasi kepada
PT Inalum. Karena selama ini, kontribusi Inalum
terhadap pembangunan masyarakat yang berada di
sekitar perusahaan cukup dirasakan masyarakat.
“Apalagi dalam waktu dekat ini direncanakan PT
Inalum dan PWI Batubara akan melaksanakan UKW
tingkat nasional, dimana PWI Batubara akan menjadi
tuan rumah, dalam kegiatan tersebut, yang akan
diagendakan pada September 2017 mendatang.
Jadi kita akan melakukan berbagai persiapan untuk
itu, di antaranya menyiapkan rekan-rekan pers yang akan
kita bina, untuk mengikuti UKW yang biasanya hanya
dapat dilakukan tingkat pusat dan provinsi,” katanya. (ap)

Analisa/istimewa

DIABADIKAN: Humas PT Inalum Mahyaruddin
diabadikan bersama Ketua PWI Batubara Alpian dan
anggota Sutan Sitompul saat kunjungan ke kantor PWI
Batubara, Kamis (27/4).

Gaji ASN Harus
Tinggi dari Swasta
Sidikalang, (Analisa)
Aparatur Sipil Negara (ASN) harus lebih hebat dari
pegawai swasta. Mereka mesti memiliki inovasi serta
mampu menjadi motor penggerak perubahan menuju
kemajuan. Demikian ditegaskan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB),
Asman Abnur saat ramah tamah dengan Bupati Dairi KRA
Johny Sitohang Adinegoro bersama para pimpinan SKPD
di rumah dinas kepala daerah di Sidikalang, Kamis (27/4).
Menpan menegaskan, perubahan dan kemajuan suatu
daerah datang dari pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. “Kalau negara mau maju, maka penyelenggara
harus melakukan reformasi birokrasi. Pola lama harus
diubah dan pelayanan publik harus diutamakan,” katanya.
Diterangkan, publik harus mendapatkan pelayanan
prima. Sehubungan itu, aparatur dituntut profesional.
Bersamaan itu, pelayanan sistem satu pintu merupakan
salah satu solusi. Ditegaskan juga, bahwa setiap SKPD mesti
dipimpin orang pintar. Penempatan harus berdasarkan
kemampuan. Ke depan, tak ada lagi pengangkatan berkaitan
dengan balas budi pilkada. Kepala SKPD adalah ahli.
Dijelaskan juga, ke depan, gaji PNS harus lebih tinggi
dibanding pegawai swasta. Pemerintah yang mengatur
tetapi penghasilan di swasta lebih menjanjikan. Guna
mewujudkan obsesi tersebut, tidak ada jalan kecuali
peningkatan produktivitas.
Manfaatkan teknologi
Pada pertemuan itu, Menpan mempertanyakan
proporsi anggaran belanja pegawai dan publik kepada
bupati. Dia memperoleh jawaban, 55:45 persen. Menurut
Menpan, belanja pegawai wajib ditekan maksimal 50
persen. Penerimaan dan penempatan pegawai harus
berdasarkan beban kerja.
Sitohang mengapresiasi kunjungan Menpan. Dia
mengusul pemberian formasi penerimaan PNS menyusul
moratoruim beberapa tahun. Dia meminta agar tenaga
honor dibiayai APBN. Menpan menggaransi, membuka
lowongan dengan syarat pemerintah punya data dan
terkoneksi ke pusat. Kebutuhan perlu dianalisa. (ssr)

Analisa/sarifuddin siregar

CENDERAMATA: Menpan-RB Asman Abnur menerima
ulos dan plakat dari Bupati Kabupaten Dairi KRA Johnny
Sitohang pada pertemuan ramah-tamah dengan ASN di
Pendopo di Sidikalang, Kamis (27/4).
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Liga Remaja Kota Binjai

Binjai Putra dan Dispora
Tembus Semifinal
Binjai, (Analisa)
Binjai Putra dan Dispora Binjai sukses
merebut dua tiket tersisa menuju semifinal
Liga Remaja U-15 Asosiasi Kota Perserikatan
Sepakbola Seluruh Indonesia (Askot PSSI)
Binjai 2017.
Pada laga terakhir fase penyisihan, yang
digelar di Lapangan Sepakbola PTPN II Kebun Tandam Hulu, Jumat (28/4) sore, kedua
tim mencatat kemenangan penting, hingga
finish di posisi satu dan dua klasemen akhir
Grup B.
Dalam pertandingan itu, Dispora Binjai
menjadi tim pertama Grup B yang melaju ke
fase empat besar, usai menundukan Agas
Askot lewat kemenangan telak 5-1.
Kelima gol tim besutan Irwansyah,
masing-masing diciptakan Maulana di menit
18, Syahdan di menit 32, Teguh di menit 41,

Galih di menit 44, dan Hafiz di menit 50.
Sedangkan gol hiburan Agas Askot dicetak
Deni di menit 13.
Sebaliknya, Binjai Putra menjadi tim
terakhir yang memastikan satu tempat tersisa menuju partai semifinal, usai menang 2-0
atas Bintang Muda. Gol kemenangan Bagas
Cs masing-masing dilesatkan Robi di menit
11, dan Andi di menit 34.
Raihan itu menjadikan Binjai Putra dan
Dispora Binjai lolos ke semifinal sebagai
juara dan runner up Grup B, dengan koleksi
poin sama tujuh, hasil dua kemenangan dan
sekali seri.
Di laga semifinal digelar Sabtu (29/4)
sore, Binjai Putra akan bertemu runner up
Grup A, Tandam Putra. Sedangkan Dispora
Binjai siap tampil melawan juara Grup A,
Binjai United. (wa)

Hari ini di Stadion Langsa

PSBL Siap Ladeni Persiraja
Langsa,(Analisa)
Hari ini, jelang Liga 2 Divisi Utama 2017
antara PSBL Langsa vs Persiraja Banda Aceh,
siap bertanding di Stadion Langsa, Sabtu
(29/4)
Pelatih Persiraja Banda Aceh, Anwar,
saat konfresi pers, Jumat (28/4), untuk menghadapi PSBL Langsa, Persiraja memboyong
26 pemain dan semuanya dalam kondisi baik
serta siap bertanding.
"Kita optimis mendapatkan hasil yang
maksimal dan berharap agar wasit pertandingan dapat berlaku adil sehingga pertandingan lancar dengan demikian masyarakat bisa terhibur melihat pertandingan sesama tim Aceh," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten
Pelatih PSBL Langsa, Kurnia Khalid, mengatakan, pascapertandingan melawan Pro Duta
di Stadion Cendrawasih Jakarta Barat beberapa minggu lalu, tim elang biru julukan
PSBL Langsa tetap semangat untuk melawan
saudaranya Persiraja Banda Aceh.
"PSBL Langsa siapkan 23 pemain dan
tiga diantaranya penjaga gawang, kita optimis
akan meraih poin penuh pada pertandingan
hari ini (Sabtu-red) menghadapi Persiraja
Banda Aceh," ujarnya.
Diharapkan, kepada masyarakat Kota
Langsa dan suporter PSBL Langsa dengan
julukan 'Brutal' untuk memberikan dukungan
penuh kepada PSBL. (dir)

Analisa/hamonangan panggabean.

KOMIT: Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis dan Ketua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abu Bakar beserta jajaran pengurus dan Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian
SH MSi saling bertumpu tangan dan menebar semangat optimisme, pertanda komit mencalonkan diri menjadi tuan rumah bersama PON 2024, Jumat (28/4) dalam rapat koordinasi
di Gedung KONI Sumut Jalan Pancing Medan Estate.

PON XXI Tahun 2024

Medan, (Analisa)
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
Sumatera Utara dan Aceh komit mencalonkan diri
menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional
(PON) XXI tahun 2024.
Analisa/sudirman

KETERANGAN PERS: Pelatih Persiraja Banda Aceh dan Asisten pelatih PSBL saat
memberikan keterangan pers di ruang Aula Stadion PSBL, Jumat (28/4).

Liga 1

Semen Padang Kalahkan Persipura
Padang, (Analisa)
Semen Padang FC berhasil meraih poin
penuh saat menjamu Persipura Jayapura
dalam lanjutan Liga 1 2017. Kabau Sirah
menang 1-0.
Dalam laga di Stadion H. Agus Salim,
Jumat (28/4) malam WIB, Semen Padang
menurunkan marquee player yang direkrut,
Didier Zokora. Persipura tetap memberikan
tempat kepada Boaz Salossa sebagai starter.
Sejak kick off pertandingan, Persipura
mendominasi jalannya pertandingan. Namun,
mereka justru membuang banyak peluang.
Memasuki babak kedua, Semen Padang
meningkatkan serangan. Upaya Semen Padang akhirnya membuahkan hasil.
Semen Padang berhasil memecah kebuntuan berkat tembakan Riko Simanjuntak pada
menit 61. Riko yang tampil sebagai pemain
cadangan memanfaatkan dari Vendri Mofu.
Bola segera disambarnya dan diceploskan
ke gawang Persipura. Jandia tak berhasil

mengantisipasi tembakan Riko.
Riko seolah membalas rasa sakit yang
didapatnya kala bertandang ke markas
Persegres Gresik United pada pekan sebelumnya. Dalam lawatan ke Gresik itu, Riko
mendapatkan serangan dari suporter hingg
dilarikan ke rumah sakit.
Semen Padang pun unggul 1-0.
Skor itu tak berubah hingga akhir
pertandingan. Tambahan tiga poin untuk tuan
rumah. Kemenangan itu sekaligus menjadi
kemenangan kedua Semen Padang musim
ini. (dtc)
Susunan pemain
Semen Padang: Jandia, Hengki, Agung,
Cassio, Novan, Kevin (Rudi 46'), Zokora,
Mofu, Adi Nugroho (Irsyad 71'), Syamsul
Bahri (Riko 46'), Marcel
Persipura: Jaehoon, Tinus Pae, Tjo'e
(Fakdawer 46'), Salampessy (M. Tahir 70'),
Ruben, Prisca, Alom, Kabes, Osvaldo (Elisa
Basna 88'), Boaz, Marinus

Kesepakatan atau komitmen
bersama tersebut dilontarkan kedua
belah pihak pada rapat koordinasi
yang berthemakan “Bersatu Kita
Menang, Jumat (28/4) di Sekretariat
KONI Sumut Jalan Pancing Medan
Estate.
Rapat Koordinasi yang merupakan kunjungan balasan ini,
dipimpin Ketua Umum KONI Sumut
John Ismadi Lubis didampingi
Sekum Chairul Azmi Hutasuhut
dihadiri seluruh pengurus. Sementara
dari KONI Aceh, Ketua Harian Kamaruddin Abu Bakar, Wakil Ketua
T. Rayu Sukma, Faisal Syarifuddin,
Sekretaris M Nasir, Wakil Sekretaris
Nasruddin Syah dan Sport Science
Aldin Nainggolan.
Dalam rapat yang turut dihadiri
Kadispora Sumut H Baharuddin
Siagian SH MSi bersama Kabid

Sarana Pra Sarana Drs Sujamrat
Amro MM dan Mariadi Pardede,
Ketua KONI Sumut John Ismadi
Lubis mengatakan kesepakatan
kesiapan menjadi tuan rumah PON
bersama tersebut selanjutnya akan
disampaikan ke KONI Pusat, sebagai
bahan dasar untuk dibawa ke bidding
yang akan dilakukan pada Februari
2018.
"Insha Allah jika Sumut - Aceh
mencalonkan diri menjadi tuan rumah bersama, peluang untuk menang cukup besar. Apalagi pada bidding nanti yang memiliki hak suara
hanya KONI Provinsi. Ini artinya,
kita punya modal awal 10 suara dari
Pulau Sumatera. Sebelum ini walau
belum secara tertulis, beberapa provinsi di Jawa, Sulawesi dan Kalimantan serta Papua juga sudah
menyatakan dukungannya,” ujar

John.
“Yang terpenting, sekarang ini
kita kuatkan kesepakatan, dan panitia
yang akan dibentuk bekerja dengan
maksimal," katanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut
juga disepakti beberapa poin di
antaranya dalam waktu dekat akan
dilakukan penandatanganan nota
kesepahaman kesepakatan tuan rumah bersama antara Pemprov Sumut
dengan Pemprov Aceh oleh gubernur
masing-masing.
Kemudian dibentuk panitia dan
sekretariat bersama tim pemenangan
tuan rumah PON XXI/2024 serta
dilanjutkan beraudiensi dengan
Menpora dan KONI Pusat untuk menyampaikan hasil kesepakatan antara
KONI Sumut dan KONI Aceh
tersebut.
Serius
Kadispora Sumut H Baharuddin
Siagian SH MSi menambahkan
Sumut yang pernah menjadi tuan
rumah PON III Tahun 1953, serius
ingin menjadi tuan rumah PON
Bersama dengan Aceh.
Karena itu ia sangat menyambut
baik kunjungan balasan KONI Aceh

ke Medan. Dan ia berharap rapat
koordinasi ini menjadi momentum
atau langkah awal untuk mememangi
biddin PON Februari mendatang.
“Pemprovsu saat ini juga serius
membenahi dan menyiapkan sarana
dan prasarana untuk menunjang
menjadi tuan rumah PON 2024. Di
kawasan Jalan Pancing yang akan
dijadikan sebagai sport center,
sedang dibangun gedung boling. Di
kawasan tersebut juga sudah ada
stadion mini dan stadion futsal. Pemprovsu juga mecanangkan pembangunan asrama atlet,” ujar Bahar.
Kesepahamam menjadi tuan
rumah bersama ini juga dinilail
sangat tepat. “Indonesia sangat luas,
terdiri dari 34 provinsi. Jika menjadi
tuan rumah tunggal, maka setiap
provinsi harus menunggu rotasi
hingga 136 tahun,” tambah John.
“Dari sisi pengadaan veneu juga
sangat memberatkan jika harus
mempertandingkan lebih 50 cabor
sesuai jumlah PB Olahraga anggota
KONI saat ini,” tambahnya.
Sementara Ketua Harian KONI
Aceh Kamaruddin Abu Bakar
mengatakan, pihaknya memang

Kejurnas Loncat Indah 2017

Jatayu dan Angel
Sumbang Medali Perak

Kei Shin Kan Sumut Coaching Clinic
Medan, (Analisa)
Pengprov Perguruan Karate Kei Shin Kan
Karate Do Sumut menggelar kegiatan coaching clinic terhadap pelatih-pelatih dan sabuk
hitam.
Kegiatan ini dibuka Ketua Umum Kei
Shin Kan Karate Do Sumut, dr Franciscus
Ginting SPpD KPTI diwakili Ketua Harian
Antoni Pasaribu, SE di Sekolah Luar Biasa
Pembina Jalan Karya Ujung, Medan, Jumat
(28/4) malam.
Antoni Pasaribu mengatakan kegiatan ini
merupakan program kerja kepengurusan baru
Kei Shin Kan Sumut yang baru terbentuk.
Tujuannya adalah mempersatukan dan mempererat silaturahmi Kei Shin Kan Sumut.
“Selain itu untuk meningkatkan kemampuan
dan kualitas sabuk hitam Kei Shin Kan
Sumut,” ujar Antoni.
Lewat coaching clinic, Kei Shin Kan
Sumut akan menyatukan dasar atau kihon
serta dilanjutkan dengan melahirkan gagasangagasan memajukan Kei Shin Kan Sumut.
“Kita harapkan kemampuan dojo maupun
pelatih akan meningkat melalui coaching
clinic ini,” paparnya.
Kegiatan ini nantinya akan berlanjut dan
dilaksanakan di daerah-daerah lain. “Ini coaching clinic pertama, bukan hanya di Sumut
tetapi juga di Indonesia,” kata Antoni lagi.

Kepengurusan Kei Shin Kan hasil
Musprov belum lama ini sudah terbentuk
dan diajukan ke pengurus pusat Kei Shin kan
untuk disahkan dan segera melaksanakan
pelantikan kepengurusan.
Sebelumnya, Ketua Panitia Drs Roberto
Sembiring menjelaskan, coaching clinic ini
diikuti 40 peserta yang berasal dari Tobasa,
Medan, Tanah Karo, Deli Serdang, Labuhan
Batu Utara, dan Serdang Bedagai.
Kegiatan ini tak hanya dipandu senioren
Kei Shin Kan Sumut, juga melibatkan unsur
KONI seperti Prof Agung Sunarno sebagai
pembicara maupun Delpinus Rumahorbo dari
Forki Sumut. “Ini merupakan coaching clinic
pertama yang diadakan Kei Shin Kan Sumut,” ujarnya.
Sekum Kei Shin Kan Sumut, Mardi
Panjaitan menyatakan berharap lewat
kegiatan ini para karate Kei Shin Kan dapat
meng-”up grade” kemampuan. “Jadi kegiatan
ini bukan main-main,” sebutnya. Ia juga
menghimbau agar para karateka mematuhi
peraturan yang ada dan disiplin menggunakan
atribut perguruan.
Usai pembukaan dilanjutkan dengan
tampilnya pendiri Kei Shin Kan Sumut,
Yoeshar Hasan sebagai pembicara. Acara
turut dihadiri senioren Kei Shin Kan Sumut
Cornelius Sembiring Brahmana. (fp)

Analisa/faisal pardede

COACHING CLINIC : Peserta Coaching Clinic dan pengurus Kei Shin Kan Sumut
seperti Ketua Harian Antoni Pasaribu, Sekum Madi Panjaitan SPD, Ketua Panitia
Roberto Sembiring dan Pendiri Kei Shin Kan Sumut Yoeshar Hasan diabadikan setelah
acara pembukaan di Sekolah Luar Biasa Pembina Jalan Karya Ujung Medan, Jumat
(28/4) malam.

sangat berkeinginan bisa menjadi
tuan rumah PON XXI/2024, apalagi
selama ini memang pelaksanaan
even olahraga terakbar di Indonesia
itu sama sekali belum pernah digelar
di Aceh.
Selain sudah mendapat persetujuan dari lembaga legislatif setempat,, untuk mewujudkan keinginan
itu, pihaknya juga telah membentuk
panitia tim pemenangan yang sudah
bekerja dengan melakukan pendekatan ke beberapa KONI di Indonesia.
Pihaknya juga menyadari menjadi
tuan rumah tunggal, sangat cukup
berat mengingat venue yang masih
terbatas dan tentunya juga saingan
dari daerah lain terkait keinginan
yang sama untuk menjadi tuan rumah
PON.
"Artinya kalau bersama, tentunya
beban itu akan lebih ringan. Kalau
kita sudah bersatu Insha Allah kita
bisa menang dan bisa menjadi tuan
rumah bersama," katanya.
Soal pergantian pimpinan roda
pemerintaha di Aceh, menurut Kamaruddin bukan menjadi masalah.
(mp)

Analisa/istimewa

CENDERAMATA: Ketua KONI Bukittinggi Dhipa Arkendi saling tukar cenderamata dengan Ketua Umum KONI Medan
Drs Eddy H Sibarani usai kunjungan ke KONI Medan, Kamis (27/4).

KONI Bukittinggi Studi Banding ke Medan

Palembang, (Analisa)
Tim loncat indah Sumut untuk sementara merebut dua
medali perak dan satu perunggu pada Kejurnas/Festival
Akuatik 2017 yang berlangsung pada 26-29 April di
Stadion Renang Jakabaring, Palembang, Sumsel.
Pelatih loncat indah Sumut Syaiful Sahrial Tambunan
SPd dalam keterangannya, Jumat (28/4), dua medali
perak Sumut itu dipersembahkan Muhammad Jatayu Tri
Rezka Vahlevi di nomor papan 1 meter Kelompok Umur
(KU) D putra. Perak lainnya direbut Angel Theresia Br
Purba di nomor papan 3 meter KU C putri.
Sedangkan satu perunggu dipersembahkan Muhammad Jatayu Tri Rezka Vahlevi di nomor papan 3 meter
KU D putra.
Sementara itu, Sumut masih berpeluang menambah
pembendaharaan medali melalui Wahyudi Sahputra yang
akan tampil pada Sabtu (29/4) hari ini di nomor papan 1
meter dan 3 meter KU B putra.
“Angel Theresia Br Purba juga berpeluang menambah
medali pada nomor papan 1 meter KU C putri,” ujarnya.
Pada kejurnas itu, Sumut mengirim lima atlet yakni
Wahyudi Saputra, Angel Theresia Br Purba, M Jatayu Tri
Rezka Vahlevi, Khenny Gabriel Manurung dan Mutiara
Evelyin Br Sihombing. (td)

Pagi Ini, Eldin Buka Porwil
Medan, (Analisa)
Pengurus KONI Kota Bukit Tinggi,
Sumatera Barat melakukan studi
banding ke Medan untuk mencari gagasan memajukan pembinaan olahraga di
kota yang menjadi salah satu destinasi
wisata itu.
Dalam kata sambutannya sebelum
memulai audiensi, Ketua KONI Bukit
Tinggi, Dhipa Arkendi mengatakan
kunjungan ke Medan dalam rangka
belajar dari KONI Kota Medan yang
telah memiliki program-program
terjadwal.
Ketua KONI Bukittinggi didampingi
Sekretaris Umum M Hidayat dan
Bendahara Oky Dandy, serta jajaran
Wakil Ketua dan pengurus lain yang
berjumlah delapan orang diterima
Ketua Umum KONI Medan Drs Eddy
H Sibarani di kantor KONI Medan,
Kamis (27/4).
Dengan program terjadwal itu,
menurut Dhipa Arkendi Medan banyak
memiliki atlet yang berprestasi di
tingkat nasional dan internasional,
sehingga KONI Bukittinggi merasa
perlu melakukan studi banding ke

Medan.
Ketua Umum KONI Kota Medan
Drs Eddy H Sibarani berharap dari
dialog yang berlangsung membawa kebaikan bagi pembinaan olahraga di dua
kota ini.
Dalam bagian pemaparannya, Eddy
Sibarani menyatakan semua program
KONI Medan diawali dengan Raker
atau Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
“Kota Medan juga telah membentuk
Koordinator KONI Kecamatan yang
dipilih lewat Musorcam pada Februari
dan Maret lalu,” sebutnya.
“Medan juga sedang bersiap menggelar Porwil III Tahun 2017 mulai Sabtu
ini sebagai penyelenggaraan ketiga beruntun sejak 2015. Mungkin di Indonesia, baru Medan yang telah membentuk KONI Kecamatan lewat Musorcam dan juga menggelar Porwil setiap
tahun,” papar Eddy Sibarani.
Selain Porwil, agenda besar yang
jadi kebanggaan KONI Medan adalah
Porkot Medan yang telah memasuki
tahun ke delapan. Ajang multi event
arena puncak adu prestasi atlet Kota
Medan.

Pembukaan Porwil Medan
Pekan Olahraga Wilayah (Porwil)
Kota Medan III/2017 akan bergulir
mulai Sabtu (29/4) hari ini, diawali
dengan acara pembukaan pagi mulai
pukul 07.30 WIB di lapangan sekolah
Pencawan, Medan Tuntungan.
“Rencananya acara dibuka langsung
Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin
SMSI bersama Wakil Walikota Ir
Akhyar Nasution MSi dan jajaran SKPD,” jelas Eddy H Sibarani.
Pembukaan Porwil Medan telah
dirangcang agar berlangsung semarak
dan meriah, sebab sebelum pembukaan
berlangsung senam massal berhadiah
lucky draw dengan menyediakan
hadiah-hadiah menarik. Kemudian,
juga ada atraksi atlet bela diri muaythai. Acaranya juga dirangkai dengan pelantikan Koordinator KONI
Kecamatan se kota Medan.
Ketua Panitia Porwil Medan III,
Julius Raja menyebut, event itu 2.960
atlet dan ofisial dari 21 kecamatan dan
terbagi di tiga wilayah. Para atlet akan
bertanding di 20 cabang olahraga mulai
Minggu (30/4) hingga 12 Mei. (fp)

Analisa/istimewa

RAIH MEDALI: Pelatih loncat indah Sumut Syaiful
Sahrial Tambunan SPd diabadikan dengan anak didiknya
yang merebut medali pada Kejurnas/Festival Akuatik di
Jakabaring.
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Jaksa Selidiki Penetapan
Penyelenggara PD 2018-2022

JADWAL PERTANDINGAN LIGA DI EROPA
LIGA UTAMA INGGRIS
Sabtu, 29/4 (21.00 WIB):
Southampton

vs Hull City

Stoke City
Sunderland

vs West Ham
vs Bournemouth

West Brom

vs Leicester City

Crystal Palace

vs Burnley

Paris, (Analisa)
Jaksa penuntut umum Prancis sedang menyelidiki
keputusan yang diambil oleh FIFA dalam pemberian
status tuan rumah Piala Dunia 2018 kepada Rusia dan
Piala Dunia 2022 untuk Qatar, demikian dikatakan
seorang sumber terdekat yang terlibat dalam penyelidikan itu pada Jumat (28/4) WIB.
Kantor kejaksaan keuangan nasional (PNF) yang
merupakan spesialis menyelidiki masalah kejahatan
ekonomi, tahun lalu baru memulai penyelidikan.
Kasus itu tampaknya memungkinkan menjadi
korupsi pribadi, konspirasi atau pun pengaruh luar,
demikian sumber tersebut.
Sumber tersebut menambahkan bahwa mantan
presiden FIFA Sepp Blatter telah diwawancarai
sebagai seorang saksi oleh kejaksaan Swiss pada
20 April lalu di Swiss.
Sementara itu Blatter (81), yang telah
dihukum enam tahun oleh komisi disiplin
FIFA karena kasus pelanggaran etika, belum
bisa memberi komentar.
FIFA telah mengalami kekacauan
sejak puluhan pejabat olahraga,
termasuk sejumlah pejabat senior
FIFA, terindikasi melakukan
korupsi di AS dalam kaitan
korupsi pada 2015.
Pada tahun yang sama,
pihak yang berwenang
Swiss telah membuka
proses pengusutan
kejahatan terhadap
para individu yang
dicurigai menjalankan manajemen
yang salah serta
melakukan pencucian
uang dalam kaitan
penunjukan tuan
rumah Piala Dunia
2018 dan 2022.
Penunjukan kedua
tuan rumah Piala
Dunia itu diberikan
pada pemungutan
suara yang sama yang
dilakukan oleh komite
eksekutif FIFA di Zurich
pada Desember 2010.
Dua anggota komisi,
Reynald Temarii dan Amos
Adamu, telah diganjar
hukuman satu bulan sebelum
pemungutan suara setelah
mereka dituduh menjual
suara mereka. Sebagai hasil,
hanya 22 dari 24 anggota
komite eksekutif yang
memberikan suaranya. (Ant/Rtr)

(23.30 WIB)

Minggu, 30/4:
MU
Everton

vs Swansea City (18.00 WIB)
vs Chelsea
(20.05 WIB)

Middlesbrough

vs Man City

(20.05 WIB)

Tottenham

vs Arsenal

(22.30 WIB)

Senin, 1/5 Mei 02.00 WIB):
Watford

vs Liverpool
LIGA ITALIA
Sabtu, 29/4:

Torino

vs Sampdoria (Minggu, 01.45 WIB)

Minggu, 30/4 (20.00 WIB):
AS Roma
vs Lazio
(17.30 WIB)
Bologna

vs Udinese

Cagliari

vs Pescara

Crotone

vs AC Milan

Empoli
Genoa

vs Sassuolo
vs Chievo

Palermo

vs Fiorentina

Inter Milan

vs Napoli(Senin, 01.45 WIB)
LIGA JERMAN
Sabtu, 29/4 (20.30 WIB):

Mainz

vs Gladbach

Dortmund
RB Leipzig

vs Cologne
vs Ingolstadt

Darmstadt 98

vs Freiburg

Bremen

vs Hertha Berlin

Wolfsburg

vs Bayern Munich (23.30 WIB)

Minggu, 30/4:
Augsburg
vs Hamburg
(20.30 WIB)
Hoffenheim
vs Frankfurt
(22.30 WIB)
LIGA SPANYOL
Sabtu,29/4:
Real Sociedad vs Granada
(18.00 WIB)
Real Madrid
vs Valencia
(21.15 WIB)
Las Palmas
vs Atletico Madrid (23.30 WIB)
Espanyol
vs Barcelona(Minggu,01.45WIB)
Minggu, 30/4 (Senin WIB):
Osasuna
vs Deportivo (17.00 WIB)
Real Betis
vs Alaves
(21.15 WIB)
Eibar
vs Leganes
Celta Vigo
vs Athletic Club
Senin, 1/5 (Selasa WIB):
Malaga
vs Sevilla
LIGA PRANCIS
Sabtu, 29/4:
Monaco
vs Toulouse
En Avant de G vs St Etienne
Metz
vs AS Nancy-Lorraine
Nantes
vs Lorient
Montpellier
vs Lille
Bastia
vs Stade Rennes
Minggu, 30/4:
Caen
vs Marseille
Dijon FCO
vs Bordeaux
Nice
vs PSG
PIALA BELANDA (Final)
Minggu, 30/4 (23.30 WIB):
AZ Alkmaar
vs Vitesse Arnhem
(Rtr/js)

London, (Analisa)
Pimpinan klasemen sementara
Chelsea akan menjalani
mempertahankan jaklasemen saat mengunjungi markas
Everton, Goodison
Park, Minggu (30/4) pukul
20.05 WIB.
Sulit karena tuan rumah memiliki catatan apik melawan The Blues di sana
akhir-akhir ini.
Tim asuhan Antonio Conte datang dengan kepercayaan diri tinggi. The Blues
memang sempat diragukan akan bangkit
setelah dua kekalahan melawan Crystal
Palace dan juga Manchester United, yang
membuat jarak mereka dengan Tottenham
Hotspur terpangkas dari 11 poin menjadi
hanya empat poin saja saat ini. Namun
kemenangan melawan Southampton
tengah pekan ini membuat Eden Hazard
dkk kembali bangkit.
Kemenangan menjadi bidikan The
Blues pada pertandingan ini. Dengan hanya
tersisa lima laga musim ini dan jarak dengan
Spurs hanya empat poin, tiga poin adalah
target yang tak bisa ditawar-tawar.
Terlebih ini kesempatan bagi The Blues
untuk kembali menjauh karena Spurs akan
ketemu lawan tangguh, Arsenal di Derby
London Utara.
Menyongsong laga ini, Conte sendiri
dipastikan bisa memainkan tim terbaiknya.
Gary Cahill yang sempat mendapatkan
perawatan di rumah sakit sudah kembali
bermain, bahkan mencetak gol saat melawan Southampton. Sementara kondisi
Eden Hazard dan Diego Costa juga tengah
dalam performa terbaik setelah keduanya
tampil gemilang, terutama Costa yang
sempat dikritik performanya.

Liga Utama Inggris
lawatan sulit dalam
rak mereka di

Conte sendiri terbukti mampu memaksimalkan
skuatnya dengan sangat baik. The Blues
saat melawan Southampton memainkan
Cesc Fabregas sebagai penyerang kanan.
Keputusan yang mendapatkan banyak pujian karena gelandang Spanyol itu bisa
berperan ganda, menjadi penyerang lubang
dan juga pembagi bola di belakang Costa.
Dari kubu tuan rumah, pelatih Ronald
Koeman juga tengah percaya diri. Meskipun hanya mampu bermain imbang tanpa
gol melawan West Ham di pertandingan
terakhir mereka, namun bermain di kandang sendiri menjadi modal berharga bagi
The Toffees.
Dalam tujuh pertandingan terakhir Liga
Utama Inggris di kandang sendiri, Romelu
Lukaku dkk selalu mencatatkan kemenangan, dengan membuat 26 gol dan kebobolan hanya enam gol saja.
Melawan Chelsea, Everton juga memiliki catatan apik akhir-akhir ini. Dalam
tujuh pertandingan terakhir di kandang
sendiri melawan The Blues, The Toffees
meraih lima kemenangan dan dua kali
kalah. Catatan ini dua kali lebih baik daripada catatan pertemuan kedua tim di 17
pertemuan sebelumnya.
Meskipun tak bisa memainkan
beberapa pemain terbaiknya seperti
Ramiro Funes Mori, Seamus Coleman,
James McCarthy, Yannick Bolasie

hingga Muhamed Besic,
namun Koeman terbukti
mampu membuat
Everton tetap seimbang
dengan para pemain

muda seperti
Mason Holgate, Tom
Davies hingga
Ross Barkley.
Melihat
catatan
pertemuan
kedua tim,
Chelsea
memang
mampu
meraih
kemenangan
telak di
pertemuan
pertama mereka
musim ini. Saat
itu, The Blues
menang lima gol
tanpa balas. Namun
melihat tren kedua tim
akhir-akhir ini, pertandingan dipastikan akan
sengit. Everton jelas ingin
mengulang kesuksesan
mereka musim lalu saat mengalahkan Chelsea di kandang
sendiri dengan skor dua gol tanpa
balas, namun The Blues juga tak
ingin tergelincir. (Rtr/AFP/js)

Liga Italia Serie-A

Inter Hadapi Ujian Berat Lawan Napoli
Milan, (Analisa)
Inter Milan mendapat ujian
berat saat mereka akan menjamu tim peringkat ketiga, Napoli
pada lanjutan Liga Italia SerieA di Giuseppe Meazza, Senin
(1/5) dinihari WIB.
Inter sedang dalam
tren buruk setelah gagal
menang dalam lima
pertandingan terakhir
di Serie A. Nerazzurri
menelan tiga kekalahan
dan dua hasil imbang.
Sedangkan langkah
Napoli sedikit tersendat
akhir pekan kemarin
setelah diimbangi
oleh Sassuolo
dengan
skor 2-

2. Kini mereka berjarak empat
poin dari AS Roma yang ada di
posisi kedua.
Sementara itu, serangkaian
hasil minor dalam lima laga
terakhir membuat Inter semakin
jauh dari zona Eropa. Mauro
Icardi kini menempati posisi
ketujuh dengan 56 poin dari 33
laga, tertinggal tujuh angka dari
Atalanta yang ada di peringkat
kelima.
Menghadapi Napoli, lini belakang Inter yang sedang rapuh
akan mendapat tantangan besar.
Inter sudah kebobolan 18 gol
dalam delapan pertandingan terakhir. Mereka juga tak mencatat
clean sheet sejak 19 Februari.
Sebaliknya, Napoli hanya dua
kali gagal mencetak gol dalam

seluruh pertandingan yang sudah mereka mainkan di Serie A.
Sementara itu, AS Roma dan
Lazio akan berduel dalam pertandingan Derby della Capitale,
Minggu (30/4). Roma tengah
berupaya untuk mempertahankan posisinya dari kejaran Napoli, sementara Lazio bertekad
mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.
Seperti laga-laga sebelumnya, derby antara Roma dan Lazio diprediksi berlangsung panas. Aroma pembalasan kental
mewarnai laga akhir pekan ini.
Dari kubu Roma, mereka bertekad membalas kegagalan di semifinal Coppa Italia. Giallorossi
disingkirkan Lazio dengan
agregat 3-4 meski memenangi

Ancelotti
Tegaskan Masih
Dibutuhkan Bayern

leg kedua dengan skor 3-2.
Sementara itu, Lazio
juga tentu ingin
membalas kekalahan di
pertemuan pertama.
Kala itu Lazio
menyerah 0-2 setelah
Kevin Strootman dan
Radja Nainggolan
mencetak gol untuk
Roma. Di laga lainnya,
Juventus akan
bertanding paling
awal, Sabtu (29/4)
dinihari WIB, karena
harus tandang ke
markas AS Monaco
di tengah pekan. Juve
akan menghadapi tim
kejutan, Atalanta.
(dtc)

Bayern Perpanjang
Kontrak Thiago Alcantara

Munich,
(Analisa)
Thiago
Alcantara
akan
lebih
lama di
Bayern
Munich.
Bayern
mengumumkan
bahwa
Thiago

baru saja menandatangani
perpanjangan kontrak.
Kontrak Thiago di
Bayern awalnya
akan berakhir pada
2019. Tapi
gelandang
internasional
Spanyol
itu kini
sudah
sepakat
untuk
memperbarui
kontraknya
sampai 2021.
"Thiago adalah
salah satu gelandang
terbaik dan yang paling
diidam-idamkan di Eropa.
Kami sangat senang klub bisa

mengamankan pemain luar
biasa ini untuk jangka panjang,"
ujar Chairman Bayern, KarlHeiz Rummenigge, di situs
resmi klub, Jumat (28/4).
Thiago bergabung dengan
Bayern dari Barcelona pada 2013
silam. Meski sempat diganggu
cedera, Thiago mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu
pilar penting di tim utama Bayern. Sampai saat ini, dia sudah
tampil 119 kali di semua kompetisi dan mencetak 17 gol.
"Di Munich, saya dan
keluarga merasa seperti di
rumah.
Segalanya berjalan dengan baik di sini dan saya ingin
memenangi banyak trofi bersama FC Bayern di masa depan," ucap Thiago. (dtc)

Reuters / Hannah
Mckay Livepic
Editorial Use Only

Catatan 24 Pertandingan Terakhir

MU Perpanjangan Rekor Belum Terkalahkan
Manchester,
(Analisa)
Manchester City
dan Manchester
United harus
puas
berbagi
satu
angka
di
lanjutan
Liga
Inggris.
Derby
Manchester
selesai
dengan
skor kaca mata alias
tanpa gol. Saat melakoni pertandingan di
Etihad Stadium, Jumat (28/4) dini hari
WIB, City lebih ba-

nyak menguasai jalannya per
tandingan. Mereka mampu
mencatatkan penguasaan bola
dengan torehan 68,9 persen.
Soal peluang, The Citizens

18 kali melepaskan tembakan,
enam mencapai sasaran. Sementara MU yang banyak menunggu di belakang, cuma tiga
kali melepaskan attempts, satu

on target. MU harus bermain
dengan 10 pemain karena Marouane Fellaini mendapat kartu
merah di menit 84. Insiden dengan Sergio Aguero menjadi

Reuters/Jason Cairnduff

SELAMATKAN GAWANG: Kiper Manchester City Claudio Bravo brhasil menangkap bola
untuk menyelamatkan gawangnya dari gol sebelum mengalami cedera ketika melawan
Manchester City pada pertandingan Liga Utama Inggris, Jumat WIB.

penyebabnya.
Gol City di masa injury time
dianulir. Gabriel Jesus yang
menceploskan bola sudah berdiri offside. Dengan hasil imbang ini, City tetap ada di posisi
empat klasemen dengan raihan
65 poin. Sementara itu, MU
juga tak beranjak dari posisi
lima dengan raihan 64 poin.
MU menoreh catatan sebagai tak terkalahkan dalam 24
pertandingan terakhirnya di Liga Utama Inggris. Tim terakhir
yang menaklukkan The Red
Devils adalah Chelsea dengan
skor 4-0 pada bulan Oktober
2016 lalu. Sementara bagi City,
kegagalan bikin gol ke gawang
MU membuat mereka tak mencetak gol dalam empat dari lima
derby terakhir di semua kompetisi. Pada musim ini, mereka
sebelumnya menang 2-1 di Old
Trafford, lalu kalah 0-1 di ajang
Piala Liga Inggris. (dtc)

Munich , (Analisa)
Carlo Ancelotti dalam tekanan setelah
Bayern Munich dipastikan kehilangan DFB
Pokal. Ancelotti menepis spekulasi, menegaskan masih dapat dukungan penuh klub.
Die Roten membuang keunggulan 2-1 sebelum menyerah 2-3 di tangan Borussia Dortmund dalam laga semifinal, Kamis (27/4)
dinihari WIB. Kegagalan itu hanya berjarak
sekitar sepekan setelah disingkirkan Real Madrid di perempatfinal Liga Champions.
Hasil-hasil pahit tersebut masuk dalam
rangkaian tujuh pertandingan terakhir
dimana Bayern hanya sekali menang di
seluruh kompetisi. Menurut gosip, para
pemain Bayern tidak sreg dengan metode sang pelatih.
CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge sudah menyatakan bahwa kursi
pelatih Ancelotti masih aman. Kini,
Ancelotti menegaskan hal serupa.
"Tidak benar. Tidak ada
satupun pemain yang bilang
bahwa mereka tidak bahagia,"
ucap Ancelotti dalam konferensi
pers yang dikutip FourFourTwo,
Jumat (28/4). "Saya berbicara
dengan setiap pemain. Mereka
bahagia dengan rencanarencana kami. Ini filosofi saya,
gaya saya, dan saya akan terus
melanjutkannya."
"Saya pikir klub ini
berbeda dengan dari yang
terlihat di luar. Mereka telah
mendukung saya dan
mereka sekarang pun
mendukung saya. Mereka
percaya kepada saya dan
yakin kepada saya.
Tidak ada masalah,"
lugas dia.
"Rummenigge dan
[presiden Uli]
Hoeness punya
banyak pengalaman
dalam pekerjaan
mereka. Mereka tahu bagaimana menghadapi timtim dan pelatih-pelatih. Kami memang harus
menghadapi kritik, ini benar-benar normal. Saya
harus tenang dan menganalisa setiap keputusan."
"Kami masih memiliki titel Liga Jerman yang sudah
sangat dekat dan kami harus berkorban untuk
mendapatkan banyak poin serta menyudahi Liga Jerman
sesegera mungkin," cetus Ancelotti.
Bayern di ambang gelar juara Bundesliga kelima
beruntun. Dengan sisa empat pertandingan, Bayern
mengoleksi 70 poin, unggul delapan poin dari rival
terdekatnya RB Leipzig. (dtc)

Carlo

Ancelotti
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Sebastian Vettel
AP Photo/Sergei Grits

Bidik Gelar Juara MotoGP 2017

Rossi Diminta Tak Terlalu Santai
Monte Carlo, (Analisa)
Penampilan salah satu pembalap Tim
Movistar Yamaha, Valentino Rossi, di
kejuaraan dunia MotoGP musim 2017
memang cukup mengesankan. Bagaimana
tidak dari tiga seri yang sudah berlalu, The
Doctor tak pernah absen meraih podium.
Hingga akhirnya Rossi pun mampu
berada di puncak klasemen sementara
MotoGP musim 2017 dengan raihan 56
poin, atau unggul enam angka dari rekan
setimnya, Maverick Vinales. Hal itu
membuat banyak kalangan menilai Rossi
memiliki kans untuk jadi juara dunia tahun
ini.
Mengetahui kondisi tersebut membuat
salah satu pengamat MotoGP, Carlo Pernat,

memberikan komentarnya. Ia pun meminta
agar Rossi untuk tidak terlalu bersantai,
dan mulai mencoba meraih kemenangan di
seri yang tersisa pada MotoGP 2017.
“Apa yang diraih Vale sejauh ini
memang sedikit ‘aneh’. Ia memang tidak
secepat Marc Marquez dan Maverick,
terutama karena usianya, tapi ia sangat
cerdas dan cerdik,” ucap Pernat, seperti
dikutip dari GPOne, Jumat (28/4).
“Pada saat ini gilirannya, karena Vale
sudah seharusnya mulai meraih kemenangan, dan tidak boleh tenang-tenang saja
dengan finis kedua atau ketiga. Terlebih, ia
mempunyai banyak sirkuit bersahabat di
Eropa,” tuntasnya.
(oz)

McLaren Terpuruk

Alonso Tak Menyesal
Tinggalkan Ferrari
Wokin, (Analisa)
Melihat kesuksesan Suderia Ferrari
musim ini yang mampu tampil kompetitif
menyaingi Mercedes diakui oleh pembalap McLaren, Fernando Alonso, bahwa ia
tidak menyesal meninggalkan tim pabrikan
asal Italia itu. Menurutnya segala yang
terjadi saat ini tidak ada sangkut pautnya
dengan keputusannya dulu ketika Alonso
meninggalkan Ferrari.
Juara dunia Formula One (F1) sebanyak
dua kali itu memutuskan bergabung
bersama McLaren pada 2015. Saat itu
Alonso menilai bahwa Ferrari tengah dalam
kondisi terpuruk dan diprediksi akan sulit
untuk menyaingi Mercedes. Namun,
melihat kondisi Alonso yang kini terpuruk
bersama McLaren, justru membuat banyak
pihak berspekulasi bahwa pembalap ber-

GP Rusia

paspor Spanyol itu dirundung penyesalan.
“Kami akan kompetitif di sini (McLaren),
itu pasti. Setidaknya di tahun-tahun ketika
saya memiliki kontrak dengan Ferrari pada
2015 dan 2016, saya tetap berpikir bawa
saya mengambil pilihan yang tepat untuk
bergabung dengan McLaren,” jelas Alonso,
mengutip dari ESPN, Jumat (28/4).
Alonso mengungkapkan bahwa semenjak dirinya bergabung bersama McLaren,
ia telah mempelajari banyak hal. Ia merasa
senang dapat bekerja dengan orang-orang
profesional yang memiliki semangat tinggi.
“Saya telah belajar banyak hal. Saya
telah bekerja dengan salah satu dari para
insinyur terbaik yang pernah bekerja bersama saya di sini di McLaren – yang saat ini
dimiliki oleh tim – dan saya belajar banyak
hal,” pungkas Alonso. (oz)

Murray ke Semifinal Barcelona Terbuka
Sharapova Tak Terbendung di Stuttgart

Sochi, (Analisa)
Ferrari terus memperlihatkan kedigdayaannya
jelang Formula 1 (F1) GP Rusia. Setelah pembalapnya, Kimi Raikkonen menguasai sesi latihan
bebas atau Pelatihan Bebas (Free Practice/FP) 1,
kini giliran rekan setimnya, Sebastian Vettel yang
merajai FP2.
Menurut laman F1, Vettel menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit
34,120 detik. Sedangkan Raikko-

nen, berada di tempat kedua dengan
catatan 1 menit 34,383 detik.
Jika duo Ferrari menduduki
tempat pertama dan kedua. Posisi

ketiga dan keempat menjadi milik
duo Mercedes, Valtteri Bottas dan
Lewis Hamilton.
Bottas berada di peringkat ketiga
dengan catatan waktu 1 menit
34,790 detik. Sedangkan Hamilton
mencatatkan waktu terbaiknya 1
menit 34,829 detik.
Duo Red Bull menjadi pemilik
peringkat lima dan enam. Max
Verstappen menjadi yang tercepat
kelima dengan waktu 1 menit 35,540
detik, disusul rekan setimnya,
Daniel Ricciardo, dengan 1 menit
35,910 detik. (vn)

HASIL LATIHAN BEBAS KEDUA GP RUSIA:
1. Sebastian Vettel
GER Ferrari - Ferrari
1m 34.120s
2. Kimi Raikkonen
FIN
Ferrari - Ferrari
1m 34.383s
3. Valtteri Bottas
FIN
Mercedes - Mercedes
1m 34.790s
4. Lewis Hamilton
GBR Mercedes - Mercedes
1m 34.829s
5. Max Verstappen
NED Red Bull - TAG
1m 35.540s
6. Daniel Ricciardo
AUS
Red Bull - TAG
1m 35.910s
7. Felipe Massa
BRA
Williams - Mercedes
1m 36.261s
8. Nico Hulkenberg
GER Renault - Renault
1m 36.329s
9. Kevin Magnussen
DEN Haas-Ferrari
1m 36.506s
10. Sergio Perez
MEX Force India-Mercedes
1m 36.600s
11. Esteban Ocon
FRA
Force India-Mercedes
1m 36.654s
12. Fernando Alonso
ESP
McLaren-Honda
1m 36.765s
13. Jolyon Palmer
GBR Renault - Renault
1m 36.771s
14. Romain Grosjean FRA
Haas-Ferrari
1m 37.039s

Kejuaraan Asia Bulutangkis

SEA Games 2017

Praveen/Debby Kalah, Indonesia Tanpa Gelar
Wuhan, (Analisa)
Indonesia tak menyisakan wakil
di Kejuaraan Asia Bulutangkis 2017.
Praveen Jordan/Debby Susanto yang
jadi satu-satunya harapan tersingkir
di perempatfinal.
Praveen/Debby harus mengakui
keunggulan pasangan tuan rumah,
Wang Yilyu/Huang Dongping di
babak perempatfinal. Dalam pertandingan di Wuhan Sports Center Gynasium, Jumat (28/4), Praveen/Debby
kalah dua gim langsung 22-24, 19-21.

Di gim pertama, Praveen/Debby
sempat berada di atas angin setelah
unggul 18-14. Namun Wang/Huang
mampu mengejar dan menyamakan
angka jadi 19-19.
Sempat dapat game point lebih dulu,
Praveen/Debby kembali kehilangan
poin. Saat terjadi adu setting, Praveen/
Debby banyak melakukan kesalahan
sendiri lewat servis yang tidak sampai
dan pengembalian yang tidak akurat.
Praveen/Debby kembali memimpin di awal gim kedua. Mereka bahkan

sempat memimpin 11-5 saat interval.
Tapi Wang/Huang kembali mengejar.
Dalam posisi tertinggal 12-15, Wang/
Huang merebut enam poin beruntun
untuk berbalik unggul.
Belum menyerah, Praveen/Debby
sempat mengejar saat lawan sudah
dapat match point di kedudukan 1920. Namun servis Debby yang menyangkut di net akhirnya memberi
kemenangan untuk Wang/Huang.
Dengan demikian, Indonesia tak
punya wakil di babak semifinal. (dtc)

Playoff NBA

Kalahkan Grizzlies, Spurs ke Semifinal Wilayah
Memphis, (Analisa)
San Antonio Spurs mengalahkan
Memphis Grizzlies di game enam
playoff NBA. Hasil itu bikin Spurs
berhak atas tiket lolos ke semifinal
Wilayah Barat.
Pertandingan di FedExForum,
Jumat (28/4) WIB, berakhir dengan
kemenangan 103-96 untuk tim tamu
Spurs. Artinya Spurs pun berhasil
mengungguli Grizzlies 4-2.

Kawhi Leonard menjadi penampil
terbaik Spurs dalam kemenangan
tersebut, lewat kontribusi 29 poin, 9
rebound, 4 assist.
Secara khusus di kuarter akhir,
Leonard benar-benar merepotkan
Grizzlies lewat tembakan maupun
assist-nya. Ia pun beberapa kali dilanggar di kuarter ini.
Spurs berikutnya akan menghadapi
Houston Rockets di semifinal Wilayah

Barat. Rockets maju ke fase itu usai
melibas Oklahoma City Thunder 4-1.
Di partai lain yang dimainkan pada
hari ini, Toronto Raptors menang 9289 di markas Milwaukee Bucks.
Raptors unggul 4-2 dan berhak maju
ke semifinal Wilayah Timur.
Pada fase tersebut, Raptors sudah
ditunggu Cleveland Cavaliers yang
maju ke babak ini berkat kemenangan
telak 4-0 atas Indiana Pacers. (dtc)

AP Photo/Brandon Dill

SLAM DUNK: Pebasket Memphis Grizzlies Vince Carter (15) melakukan slam dunk di antara pemain San Antonio
Spurs LaMarcus Aldridge dan Danny Green, pemain depan Grizzlies Zach Randolph (50), serta pemain depan Spurs
Kawhi Leonard pada Game 6 putaran pertama babak playoff basket NBA, Jumat WIB, di Memphis, Tennesse, AS.

Aziz Syamsuddin Ketua
Kontingen Indonesia
Jakarta, (Analisa)
Kontingen Indonesia yang akan berjuang di SEA
Games 2017 Malaysia, 19-31 Agustus 2017 akan
dipimpin Aziz Syamsuddin setelah nama politisi
tersebut dilaporkan ke Kemenpora oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
“Memang benar. Surat dari KOI terkait penentuan
nama CdM (komandan kontingen) sudah masuk ke
kami kemarin. Kami ucapkan terima kasih pada KOI yang
sudah memasukkan nama sebelum batas waktu,” kata
Sesmenpora Gatot S Dewa Broto di media center Kemenpora, Jakarta, Jumat (28/4).
Kemenpora, kata dia, telah memberikan batas waktu
kepada KOI untuk menentukan CdM hingga 30 Mei
2017. Hanya saja lembaga yang dipimpin oleh Erick
Thohir ini mengajukan nama lebih cepat mengingat
pelaksanaan kejuaraan multi event dua tahunan ini sudah
tidak lama lagi.
Gatot menilai pemilihan Aziz Syamsuddin sebagai
CdM SEA Games 2017 cukup tepat meski meski secara
umum pemilihan komandan kontingen ini dilakukan
langsung oleh KOI. Pemerintah pada intinya
mendukung penuh keputusan yang telah ada.
“Yang komunikasi dengan Pak Aziz adalah
Pak Erick. Jadi kami hanya mendapatkan laporan,” kata mantan Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga Kemenpora itu.
Saat ditanya apakah Aziz Syamsuddin
akan melakukan pemantauan secara
langsung pelatnas SEA Games
2017, Gatot mengaju belum
mengetahui dengan detail program yang akan dilakukan
oleh pria yang juga ketua
umum Persatuan Cricket Indonesia (PCI) itu.
Indonesia pada SEA
Games 2017 Malaysia akan
turun di 42 cabang olahraga.
Saat ini pemusatan latihan
nasional (pelatnas) juga
terus digalakkan meski
beberapa rintangan seperti
uang saku yang terlambat
turun sempat terjadi. Kondisi juga sempat mempengaruhi konsentrasi atlet.
Rencananya, Indonesia tidak akan mengirimkan kontingen dalam jumlah besar
seperti sebelum-sebelumnya.
Hanya atlet yang berpotensi
meraih medali saja yang bakal
dikirim ke Malaysia.
“Saat ini adalah sekitar 700
atlet yang menjalani pelatnas. Tapi
untuk yang diberangkatkan ke Malaysia tidak sebanyak itu. Antara
300 sampai 400 saja,” kata Gatot
menegaskan.
Saat ini, kata dia, entry form by
number dan entry form by name
juga sudah dilakukan. Semua nama
atlet yang menjalani pelatnas sudah
masuk meski nantinya tidak
semuanya bakal diberangkatkan
untuk membela Indonesia di SEA
Games 2017 Malaysia. (Ant)

Barcelona, (Analisa)
Petenis unggulan utama Andy Murray
ditantang unggulan empat asal Austria,
Dominic Thiem pada babak semifinal Turnamen Barcelona Terbuka setelah keduanya mencatat kemenangan di babak perempatfinal, Jumat (28/4).
Petenis Britania Raya, Murray melaju
ke semifinal usai menundukkan petenis
Spanyol Albert Ramos Murray 2-6, 6-4 76 (7/4).
Se-

mentara itu, Dominic Thiem melaju ke
babak empat besar setelah menjinakkan
petenis Jepang, Yuichi Sugita dengan mudah 6-1, 6-2.
Sementara itu, unggulan ketiga, Rafael
Nadal baru menjalani babak ke perempatfinal setelah mengalahkan petenis Afrika
Selatan, Kevin Anderson dengan kemenangan dua set langsung 6-3 dan 6-4.
"Ini tak mudah. Dia adalah pemain yang
sangat tinggi dan memukul bola dengan
baik dalam posisi-posisi nyaman. Saya
berusaha untuk membuatnya mengambil
bola sambil bergerak agar dia tak terlalu
nyaman," kata Nadal seusai pertandingan,
seperti dikutip Reuters.
Di babak perempatfinal, Nadal akan
berhadapan dengan dengan petenis Korea
Selatan, Hyeon Chung, yang lolos setelah
menyingkirkan unggulan kedelapan,
Alexander Zverev dengan skor 6-1, 6-4.
Sharapova Menang
Sementara itu pada turnamen Porsche
Grand Prix di Stuttgart, petenis cantik Rusia,
Maria Sharaphova juga melaju ke semifinal
usai mengalahkan petenis Estonia Anett
Kontaveit dengan skor 6-3, 6-4.
Pada semifinal, petenis yang barus
terbebas dari sanksi itu berhadapan
dengan petenis Prancis, Kristina Mladenovic setelah mengalahkan petenis Spanyol, Carla Suarez Navarro 6-3, 6-2.
(dtc/td)

Andy Murray
AP Photo/Manu Fernandez
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Banjir Lagi

Warga Baleendah Khawatir Puasa
di Pengungsian
Bandung, (Analisa)
Saat 29 hari menuju bulan
Ramadan, warga Andir Baleendah Bandung resah karena rumahnya kembali digenangi banjir. Banjir tersebut
terjadi sejak Kamis (27/4)
dinihari.
"Airnya dateng malem
tadi, besar sekali. Di rumah
saya saja bisa mencapai paha
orang dewasa," kata Carsiah
(67) warga Kampung Cigosol, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
Jumat (28/4).
Carsiah khawatir harus
menjalani puasa Ramadan di
pengungsian seperti Tahun
2016 kemarin. "Kan malu
kalau harus puasa di pengungsian," ungkapnya.
Sementara itu, salahsatu
warga Cieunteung Baleendah yang tidak ingin disebutkan identiasnya mengaku sudah tiga bulan lamanya ia dan keluarga tinggal
di pengungsian yang berada
di GOR Kelurahan Baleendah.
"Sudah hampir tiga bulan
tinggal di sini, karena air naik
surut terus," katanya saat ditemui detikcom di depan Gor
Kelurahan Baleendah.
Ia menduga kemungkinan
akan berpuasa di pengungsian. Baginya, itu bukan kali
pertama. "Sudah sering, terakhir tahun kemarin. Sepertinya tahun sekarang juga bakalan puasa di sini," imbuhnya.
Status siaga bencana di
Kabupaten Bandung ditetapkan hingga 30 Mei mendatang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar.
Sekda Pemkab Bandung
Sopian Nataprawira mengatakan, permasalahan
banjir di Kabupaten Bandung merupakan pekerjaan
bersama dan semua tingkatan dari pemkab, pemprov dan pusat.
"Jika banjir masih terjadi
Bulan Mei-Juni mendatang
(sudah masuk Bulan Rama-

dan) Pemkab Bandung sudah menyiapkan dana untuk
penanganan korban banjir,"

kata kepada wartawan di
Masjid Al-Fathu, Soreang.
(dtc)

Kesempatan berkarir sebagai team di
sebuah perusahaan nasional di kota
Medan.
1. Terapis
Syarat :
- Wanita 17 - 26 thn
- Minimum SMA atau SMK
- Full time dan loyalitas
2. Admin Kasir
Syarat :
- Wanita 22 - 30 thn
- Minimum D3
- Full time dan loyalitas
- Menguasai Word, Excel & Internet
Fasilitas : Gaji, Bonus, Tempat Tinggal
Walk in interview tanggal 6 Mei 2017
pukul 10.00 - 12.00 WIB di Hotel Soechi
International Medan, Lantai Lobby
(Room Executive 2) Jl. Cirebon
No.76A Medan

Halaman 17

Sabtu, 29 April 2017

Kerja Sama PT Musim Mas-Pemprovsu

Unit Produksi Enzim Kurangi
Ketergantungan Impor

Operasi Pasar Minyak Goreng
Disambut Antusias
Medan, (Analisa)
Operasi Pasar Murah Minyak Goreng yang digelar
kerja sama PT Musim Mas dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara (Pemprovsu), di sambut antusias warga,
Jumat (28/4) di Pasar Sei Sikambing. Operasi pasar ini
berlangsung mulai 28 April hingga 5 Mei 2017.
Manajemen PT Musim Mas Juanda mengatakan, operasi
pasar murah minyak goreng ini bertujuan untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak
goreng di sejumlah pasar Kota Medan.
Dikatakan Juanda, menjelang har-hari besar keagamaan
harga-harga kebutuhan pokok biasanya mengalami kenaikan. Tidak terkecuali harga minyak goreng. Hal ini
mengakibatkan harga-harga tidak stabil.
“Sebentar lagi umat muslim akan menjalankan inadah
puasa dan merayakan Idulfitri. Karenanya Musim Mas
dan Pemprovsu bekerja sama untuk menstabilkan harga
bahan pokok terutama harga minyak goreng,” ujar Juanda.
Selama operasi pasar minyak goreng ini, lanjut Juanda,
pihaknya menyiapkan 4.000 liter per hari yang digelar di
beberapa pasar di bawah naungan Perusahaan Daerah
(PD) Pasar Kota Medan dan sekitarnya. Harga minyak
goreng yang dijual selama operasi pasar murah yakni
Rp10.500 per liter.
“Saat ini kami telah melakukan pasar murah di PD
Pasar Petisah dan Sei Sikambing dengan masing-masing
PD Pasar sebanyak 2000 liter. Selanjutnya ke beberapa PD
Pasar seperti, Pasar Palapa, Pusat Pasar, Pasar Glugur, dan
lainnya. Diharapkan melalui operasi pasar murah ini dapat
membantu masyarakat, di tengah sitituasi ekonomi yang
belum menguntungkan,” ujar Juanda. (sug)

Ant/Zabur Karuru

PRODUKSI ENZIM: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (kedua kiri) bersama Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Unggul Priyanto (kiri) menyaksikan aktivitas pekerja di unit produksi enzim
PT Petrosida Gresik saat peresmian unit tersebut di Gresik, Jawa Timur, Jumat (28/4). Unit produksi enzim berkapasitas
200 ton per tahun itu merupakan bagian dari pengembangan Pabrik Bio Center PT Petrosida Gresik yang bertujuan
memenuhi kebutuhan enzim di sektor bioindustri.

“GWM-P Averaging” Kurangi
Risiko Pengetatan Likuiditas
Analisa/istimewa

ANTUSIAS: Warga di Pasar Sei Sikambing tampak antusias membeli minyak goreng dalam Operasi Pasar yang
digelar PT Musim Mas bekerja sama dengan Pemprovsu,
Jumat (28/4). Minyak goreng dijual di bawah harga pasar
yakni Rp10.500 per liter.

Varian Tertinggi LCGC
Lebih Diminati
Jakarta, (Analisa)
Kehadiran mobil murah ramah lingkungan (LCGC)
memberi peluang bagi masyarakat untuk beralih
kendaraannya dari roda dua ke roda empat. Dengan tingkat
harga yang lebih terjangkau umumnya peminat kendaraan
ini lebih banyak memilih varian paling tinggi.
Hal itu disampaikan Executive General Manager PT
Toyota-Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto
pada Toyota Media Gathering di Jakarta, Jumat (28/4).
Kondisi ini, tambahnya, terlihat dengan produk-produk
LCGC Toyota seperti Agya dan Calya yang cukup tinggi
peminatnya.
Tingginya animo terhadap kendaraan ini membuat PT
TAM pada 7 April lalu meluncurkan New Agya dan
penjualannya sudah mencapai lebih dari 2.600 unit. Varian
terbaru dengan mesin 1.200 cc mendapat respon yang paling tinggi dari pelanggan, dengan kontribusi sekitar 96%
dari total surat pemesanan kendaraan (SPK). Varian TRD
S menjadi yang paling diminati, dengan komposisi lebih
dari 70% dari total SPK.
Kehadiran New Agya, jelas Soeryo, diposisikan lebih
untuk generasi atau yang berjiwa muda sekaligus diharapkan semakin memperkuat posisi Toyota di segmen
entry hacthback.
Sejak diluncurkan ke masyarakat pada 2013 lalu, Agya
berhasil mendapat respon positif seperti terlihat dari kinerja
penjualannya. Sampai Maret 2017, angka penjualan Agya
mencapai 197.310 unit.
Dalam kesempatan itu para jurnalis dari berbagai kota
besar di Indonesia yang hadir diberi kesempatan untuk
merasakan performa mesin New Agya berteknologi terkini
yang lebih bertenaga dan efisien, yaitu mesin VVT-i
berkapasitas 1.000 cc dan dual VVT-i dengan kapasitas
1.200 cc.
Dalam kesempatan yang turut dihadiri PR Manager PT
TAM Rouli Sijabat dan General Manager Toyota Team
Indonesia (TTI) Memet
Djumhana dan srikandi balap Indonesia di TTI Alinka
Hardianti.
Alinka sudah bergabung
dengan TTI sejak 2008 sempat meragukan ketangguhan
Agya karena hanya 1.000 cc
saat mengikuti slalom dan
bersaing dengan LCGC lain
dengan cc lebih besar.
“Mobil ini kecil-kecil
cabe rawit dan bisa diadu
lawan mobil 1.200 sampai
1.500 cc bahkan bisa jadi
juara 3 saat bertarung dalam
kompetisi yang diikuti 200
peserta,” ungkapnya.
Mermet Djumhana saat
dimintai keterangannya memaparkan, TTI dibentuk untuk pembuktian ketangguhan
produk Toyota termasuk untuk balap.
Agya ikut slalom tahun
lalu dan bisa berkompetisi
dengan mobil yang cc lebih
besar dan bisa berprestasi.
Penghargaan
PR Manager TAM Rouli
Sijabat menambahkan, sehari sebelumnya pihaknya diundang mengikuti acara
Otomotive Award yang digelar Tabloid Otomotif dan
tahun ini Toyota meraih 10
penghargaan.
Dari 10 penghargaan tersebut ada tiga kategori yang
meraih predikat Best of The
Best yakni Calya, Venturer
dan Sienta.
Selain itu untuk predikat
Driver of The Year diraih
salah satu pembalap dari
TTI, Demas Agil. (ht)

Jakarta, (Analisa)
Penerapan perhitungan rata-rata Giro Wajib Minimum
Primer (GWM-P Averaging) pada Juli 2017, diklaim dapat
mengurangi risiko kesulitan likuiditas bagi perbankan di
tengah masih derasnya tekanan ekonomi global, yang mampu
menyebabkan arus dana keluar.
Asisten Gubernur Kepala Departemen
Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank
Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo di
Jakarta, Jumat (28/4), mengatakan, meskipun GWM Averaging baru diterapkan
sebagian (parsial) pada total kewajiban
GWM-Primer, setidaknya bank dapat menyisihkan sebagian dari GWM-nya untuk
ditempatkan di instrumen keuangan lain
dengan bunga yang lebih tinggi.
Komponen GWM-Primer yang dihitung secara rata-rata juga, kata Dody,
dapat menjadi fasilitas likuiditas tambahan bagi bank untuk meningkatkan
penyaluran kredit. Saat ini, ketika GWM
Averaging belum berlaku, perbankan
akan masuk ke Pasar Uang Antar Bank
(PUAB), sebagai salah satu sumber dana, saat membutuhkan likuiditas.
“Dengan ada yang dihitung secara
rata-rata, bank tidak perlu teralu sering
ke masuk ke Pasar Uang dan meminjam
dana,” ujar dia.
Dengan begitu, komponen GWMAveraging juga, diklaim Dody, akan
menjadi bantalan bagi perbankan. Pasalnya perbankan dapat menghindari

suku bunga di PUAB yang memiliki
volatilitas tinggi dan dapat meningkatkan biaya dana perbankan.
Dody berharap ketika bank memiliki
kesempatan untuk mengkonversi sebagian kewajiban GWM-Primernya ke
instrumen keuangan lain, maka akan
turut membantu pendalaman pasar keuangan. “Bank dapat menempatkan sebagian GWM-Primer nya pada surat
berharga negara, pada ‘repo’, dan instrumen lain, sehingga turut memperdalam pasar,” ujar dia.
Sebagaimana diketahui, mulai Juli
2017 mendatang, dengan landasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/
6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib
Minimum Bank Umum dalam Rupiah
dan Valuta Asing Bagi Bank Umum
Konvensional, BI mengubah mekanisme pemenuhan GWM Primer Rupiah
dengan menggunakan perhitungan
“GWM Primer Averaging”.
Dengan “GWM Primer Averaging”,
maka GWM Primer Rupiah yang se-

belumnya ditetapkan sebesar 6,5 persen
dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam
Rupiah dan pemenuhannya dilakukan
secara harian, diubah menjadi GWM yang
wajib dipenuhi secara harian sebesar lima
persen dari DPK dalam Rupiah dan GWM
yang wajib dipenuhi secara rata-rata
sebesar 1,5 persen dari DPK dalam Rupiah selama periode dua pekan.
Dody beralasan, baru sebagian kecil
atau 1,5 persen yang dihitung secara
rata-rata dari total GWM karena masih
minimnya ketersediaan instrumen di
pasar uang, dan belum meratanya akses
transaksi antar bank.
Kemudian penyebab penerapan
GWM Averaging masih parsial juga
karena kelebihan likuiditas pada industri perbankan juga tidak merata.
Saat ini, terdapat sekitar Rp300-Rp350
triliun kelebihan likuiditas yang disimpan di instrumen BI. Namun, kelebihan likudiitas tersebut lebih banyak
dinikmati bank-bank besar, bukan
bank-bank kecil.
Selain itu, kemampuan perbankan
dalam mengelola likuiditas untuk
merespon “GWM-Primer Averaging”
juga masih perlu ditingkatkan, karena
jika keliru bisa berisko bagi perbankan
saat perbankan ingin kembali mengambil cadangan likudiitasnya.
“Tapi nanti suatu saat akan kita
terapkan secara penuh perhitungan ratarata pada GWM-Primer,” ujar dia.
(Ant)

Kinerja Industri Keuangan Syariah Meningkat
Jakarta, (Analisa)
Perkembangan industri keuangan
syariah secara umum hingga Februari
2017 terus mengalami peningkatan
khususnya di industri keuangan non
bank syariah.
Pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan syariah
dengan nilai Rp451,2 triliun, yang terdiri
dari sukuk korporasi Rp11,75 triliun,
reksa dana syariah Rp16,20 triliun dan
sukuk negara Rp423,29 triliun.

Perbankan syariah menyumbang
kontribusi 40 persen dengan total aset
Rp355,88 triliun, sementara asuransi
syariah sebesar Rp34,28 triliun, pembiayaan syariah Rp37,07 triliun dan
lembaga keuangan nonbank syariah
lainnya Rp18,66 triliun.
Aset Industri Keuangan Syariah Indonesia per Februari 2017 adalah,
perbankan syariah Rp355, 88 triliun,
asuransi syariah Rp34,28 triliun,
pembiayaan syariah Rp37, 07 triliun,

Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah lainnya Rp18,66 triliun, sukuk korporasi Rp11,75 triliun, reksa dana syariah Rp16.20 triliun, dan sukuk negara
Rp423.29 triliun.
Deputi Komisioner Pengawas IKNB 1 OJK Edi Setiadi di Jakarta, Jum at
menjelaskan, OJK akan terus berupaya
mendorong pertumbuhan industri jasa
keuangan syariah dengan meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah.(try)

Gresik, (Analisa)
Unit produksi enzim PT Petrosida Gresik
berkapasitas 200 ton per tahun yang merupakan pabrik enzim pertama di Indonesia
mampu mengurangi hingga 10 persen ketergantungan impor enzim, khususnya protease
dan xilanase, di dalam negeri.
“Kawasan Bio Center ini didirikan memang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan enzim untuk industri dalam negeri. Dan
pembangunan unit produksi enzim diperkirakan mampu menurunkan angka impor hingga
10 persen,” kata Dirut PT Petrosida Gresik
Hery Widyatmoko pada peresmian unit produksi enzim kawasan Bio Center PT Petrosida
Gresik, Gresik, Jawa Timur, Jumat (28/4).
Menurut Hery, kapasitas produksi akan
ditingkatkan jika memang menguntungkan,
mampu menurunkan impor dan mendorong
berkembangnya industri enzim ramah lingkungan karena memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia.
Fasilitas produksi enzim ini, ia mengatakan
mulai dibangun pertengahan 2014 dan selesai
pada 2016, dengan dana mencapai Rp12,8
miliar.
Unit produksi enzim yang dibangun di
kawasan Bio Center PT Petrosida merupakan
salah satu dari lima unit produksi produk
biotek yang ada yaitu unit petrofish, potensida, petrikaphos dan biokaosida. Pengembangan dan keberadaan industri enzim ini
diharapkan dapat mendukung kemandirian
produk enzim nasional.
Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan
penggunaan enzim harapannya bisa meluas
karena bisa mengurangi pengurangan kimia
oleh industri. Bioteknologi ini bisa dikembangkan lebih luas karena ramah lingkungan.
Untuk mendukung komersialisasi produk
protease dan xilanase, ia mengatakan juga telah
dijalin kerja sama dengan mitra industri pengguna
enzim seperti PT Rajawali Tanjungsari untuk
aplikasi protease di industri penyamakan kulit.
Sedangkan enzim xilanase untuk aplikasi
di industri pulp dan kertas telah dirintis ker-

jasamanya dengan PT Sadya Balawan (xilanase deinking) dan PT Green Water Chemical Technology (xilanase biobleaching).
Enzim xilanase sebagai deinking dikembangkan oleh BPPT, sedangkan yang berfungsi sebagai biobleaching dikembangkan
oleh Universitas Airlangga (Unair).
Rektor Universitas Airlangga Muhammad
Nasih mengatakan kerja sama dengan PT
Petrosida Gresik menyepakati penggunaan
laboratorium Unair untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan enzim-enzim baru.
“Sedangkan kami juga bisa mamanfaatkan
alat di Petrosida Gresik untuk teliti pengembangan enzim. Dan Pertrosida Gresik sekarang juga punya hak gunakan hasil riset
kami,” ujar dia.
PT Petrosida Gresik bekerja sama dengan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
dengan melakukan uji produksi dan optimasi
sistem produksi untuk mendapatkan kondisi
operasi yang optimal bagi produksi enzim.
Pendampingan produksi juga akan dilakukan
dengan dukungan Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi untuk mendorong hilirisasi dan komersialisasi produk enzim.
Unit produksi enzim yang dibangun memiliki kapasitas produksi sekitar 200 ton
enzim per tahun. Sedangkan enzim cair dalam
bentuk konsentrat diproduksi dengan
kapasitas sekitar 3000 liter per hari.
Pada tahap awal, unit enzim ini akan memproduksi enzim protease untuk aplikasi di
industri penyamakan kulit. Penggunaan
enzim protease sebagai dehairing (merontokkan bulu) dapat mengurangi konsumsi
bahan kimia sekitar 20 hingga 30 persen.
Sedangkan enzim xilanase merupakan enzim kedua yang akan diproduksi dan digunakan untuk aplikasi di industri pulp dan
kertas sebagai deinking (melepas tinta) untuk
mengurangi konsumsi bahan kimia seperti
peroxide dan chlorine yang berpotensi
mencemari lingkungan. Kedua jenis enzim
tersebut telah dipatenkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (Ant)

Pertumbuhan Ekonomi 2017 di 5,2%
Jakarta, (Analisa)
Bank Indonesia memerkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 akan berada
di 5,2 persen (year on year/yoy), meskipun
di paruh pertama tahun ini laju perekonomian masih terhambat konsolidasi untuk
perbaikan kinerja korporasi dan perbankan.
“Di triwulan I dan II tidak terlalu tinggi,
tapi di triwulan III dan IV akan lebih baik,”
kata Gubernur BI Agus Martowardojo di

Jakarta, Jumat (28/4).
Menurut Agus, di triwulan I 2017, pertumbuhan ekonomi belum optimal karena konsolidasi yang masih berjalan untuk perbaikan
kinerja korporasi dan juga perbankan, imbas
dari perlambatan ekonomi sepanjang 2016.
Oleh karena belum optimalnya kontribusi
swasta dan perbankan, kata Agus, laju konsumsi domestik di triwulan I 2017 tidak
sesuai ekspetasi BI.(Ant)
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BI Promosikan Kemajuan
Perekonomian ASEAN
Jakarta, (Analisa)
Bank Indonesia menggelar seminar internasional mengenai pandangan ekonomi global dalam perspektif ASEAN untuk menunjukkan bahwa perekonomian di kawasan
tersebut telah mengalami kemajuan setelah
dua dasawarsa krisis 1997.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia dan ASEAN telah mengalami kemajuan, dan telah jauh berbeda dengan pada
waktu krisis 1997,” kata Deputi Gubernur
BI Perry Warjiyo usai seminar di Gedung
BI, Jakarta, Jumat (28/4).
Sejak mengalami krisis pada kurun waktu
1997-1998, negara-negara di kawasan
ASEAN dinilai telah mengalami reformasi
dan mewujudkan ketahanan terhadap
gejolak internasional.
Perry menjelaskan bahwa ASEAN telah
menjadi salah satu kawasan yang dinamis
dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
kondisi makro ekonomi yang terjaga, serta
integrasi ekonomi dan keuangan yang
semakin kuat.
“ASEAN juga semakin kuat menahan
gejolak dari luar negeri, baik dalam bentuk
fleksibilitas nilai tukar, kecukupan cadangan
devisa, maupun kerja sama regional dalam
CMIM (The Chiang Mai Initiative Multilateralisation),” ucap dia.
Kemudian, Perry juga menyebutkan bahwa kawasan ASEAN telah banyak melaku-

kan bauran kebijakan guna semakin mewujudkan ekonomi kawasan yang lebih progresif.
Bauran kebijakan tersebut diwujudkan
antarbank sental di sektor moneter, makro
prudensial, maupun reformasi struktural.
“Kawasan ini akan melakukan strategi
ekonomi yang terbuka, tidak hanya integrasi
ekonomi di kawasan, tetapi juga terus melakukan perdagangan dan investasi secara
terbuka dengan global,” kata Perry.
Seminar internasional dengan tema “Global Economic Outlook in ASEAN Perspective” tersebut merupakan kegiatan awalan
dari program “Voyage to Indonesia” untuk
menuju pelaksanaan Pertemuan Tahunan
Dana Moneter Internasional (IMF) dan
Bank Dunia di Bali pada Oktober 2018.
Hadir dalam seminar tersebut di antaranya Kepala Ekonom IMF Maurice Obstfeld, Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia Sukudhew Singh, Deputi Gubernur Bidang Stabilitas Moneter Bank Sentral Filipina Diwa Guinigundo, Deputi Direktur
Pelaksana Otoritas Moneter Singapura Ong
Chong Tee, dan Deputi Gubernur Bidang
Stabilitas Moneter Bank Sentral Thailand
Mathee Supapongse.
Dalam “Voyage to Indonesia”, selain
menggelar lokakarya dan seminar, BI juga
akan melakukan promosi perdagangan,
investasi, dan pariwisata. (Ant)

Menteri ESDM

Ingin PLN Lebih Ramah Pelanggan
Jakarta, (Analisa)
Menteri ESDM Ignasius Jonan ingin
agar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
bisa lebih ramah terhadap pelanggan dalam
memberikan pelayanan kelistrikan.
Dalam pertemuan dengan Jakarta Chief
Marketing Officer (CMO) Club bertema
“Realizing Inclusive Energy in Indonesia:
Foundation for Sustainable Economic
Growth” di Jakarta, Kamis malam, Jonan
menyebut PLN harus mampu mengelola
komunikasi yang baik dengan para pelanggannya.
Salah satu caranya yakni dengan membentuk unit khusus untuk menampung keluhan pelanggan.
“Kami mendorong PLN supaya mau
membayar denda kepada pelanggannya kalau misal sambungan listrik telat, sering
mati dan lainnya. Ini satu langkah yang

baik, mungkin di kemudian hari dalam waktu tidak lama saya sampaikan ini. Tujuannya
supaya PLN jadi?’customer friendly’,”
katanya.
Menurut mantan Menteri Perhubungan
itu, PLN harus bisa memberikan pelayanan
terbaik. Pasalnya, perusahaan pelat merah
itu menjadi salah satu penyedia jasa paling
besar di Indonesia.
“Tidak ada penyedia jasa yang lebih
besar dari PLN karena semua orang pakai
listrik. Siapa yang punya 50-60 juta ‘consumer regular’ tiap hari? BBM bisa kadang
pakai, kadang enggak, tapi listrik enggak
(semua pakai),” pungkasnya.
Dalam pertemuan dengan Jakarta CMO
Club itu, Jonan memaparkan tentang pentingnya program energi yang berkeadilan
dan peranan swasta dalam pengembangannya. (Ant)

Kemenkeu Tangani 22 Obligor BLBI
Jakarta, (Analisa)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan Kementerian Keuangan saat
ini masih menangani persoalan piutang dari
22 obligor yang terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Pokoknya 22 obligor yang ditangani
Kemenkeu,” kata Sri Mulyani di Jakarta,
Jumat (28/4).
Sri Mulyani belum mau menjelaskan
secara detail proses penyelesaian kasus 22
obligor BLBI yang ditangani oleh Kementerian Keuangan ini.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho menambahkan jumlah total piutang
yang sedang dikejar oleh Kementerian Keuangan dari 22 obligor tersebut mencapai
Rp31 triliun.
“Itu yang masih kita urus, yang dulu
waktu dilimpahkan, belum selesai. Itu diurusnya di Kemenkeu, ada yang kerja sama
dengan Kejaksaan dan Kepolisian,” ujarnya.
Sonny memastikan proses penagihan ter-

sebut terus berjalan sesuai ketentuan hukum
yang berlaku, termasuk melalui prosedur
audit untuk menghindari terjadinya sengketa.
“Kalau masih ada perkara hukum, kita
beresi dulu. Kadang-kadang ada yang berpendapat mereka tidak ada utang lagi, tapi
menurut kita masih ada. Ini masih diusahakan terus,” tuturnya.
Terkait kasus BLBI yang dibuka kembali
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Sonny tidak bisa berkomentar banyak karena
Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam kasus
tersebut sudah diterbitkan, meski kemudian
dipermasalahkan.
“Karena waktu sudah dilimpahkan, sudah selesai,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung
sebagai tersangka dalam kasus BLBI.
(Ant)

TNI AL Pesan Kapal Perang PAL
Surabaya, (Analisa)
Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut (TNI AL) kembali memesan kapal
perang ke PT PAL Indonesia, dan kali ini
tetap pada jenis “Landing Platform Dock”
(LPD) dengan beberapa tambahan teknologi
di dalamnya.
Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh di Surabaya Jumat (28/4),
mengatakan pesanan TNI AL itu merupakan
lanjutan dari kontrak kerja Nomor KTR/03/0249/I/2017/Disadal pada 11 Januari 2017.
Kemudian, kata Budiman, kontrak dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pelat
pertama kapal atau “first steel cutting” di
Bengkel Fabrikasi Divisi Kapal Niaga oleh
Laksamana Muda TNI Mulyadi.
“Pasar dalam negeri merupakan salah
satu potensi besar dan panjang untuk terus
digali, ditambah pasar baru luar negeri,”
ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, dengan pengembangan teknologi kapal terbaik untuk
dalam negeri, diharapkan berkembang secara berkelanjutan ke luar negeri.
Budiman mengaku, dengan pemenuhan
pasar dalam negeri khususnya TNI AL bisa
menjadi salah satu alat promosi sekaligus
meyakinkan pasar luar negeri.
“Sehingga kami bersama-sama dengan
TNI AL bisa meyakinkan pasar luar negeri,
salah satunya yang potensi adalah Malaysia
dan negara-negara di Afrika,” tuturnya.
Sementara untuk kapal yang dipesan TNI
AL kali ini memiliki panjang kurang dari

produksi LPD sebelumnya, namun mempunyai keunggulan kapasitas pengangkutan
yang lebih besar.
Total panjang kapal sekitar 124 meter,
dan memiliki lebar 21 meter, dengan kecanggihan mampu mengangkut pasukan beserta ‘crew’ sebanyak 771 personel, dan
mampu berlayar selama 15 hari dengan
kecepatan mencapai maksimal 16 knot.
Digerakkan dengan 2 mesin setara 3.900
Hourse Power (HP), dan bobot penuh sebesar 7.200 ton, serta dapat menjangkau jarak
sepanjang 10.000 mil laut.
Selain itu, juga mampu menampung tiga
Helikopter “standby”, dan dilengkapi kekuatan medis, serta dapat menjalankan
operasi kemanusian (non-militer).
Kapal juga mampu membawa serta empat kapal, terdiri dari dua jenis kapal pengangkut pasukan batalyon dan dua kapal
pengangkut pasukan patroli militer.
Dan pada saat terjadi musibah dan bencana, kapal juga mampu menjalankan misi
kemanusiaan baik secara evakuasi, pencarian, penyelamatan bahkan funsi administrasi pemerintahan yang bergerak.
Untuk target penyelesaian pengerjaan
kapal diperkirakan selama 23 bulan, dan
diharapkan mampu membantu dalam tugas
kemiliteran dan non-kemiliteran TNI AL.
Sebelumnya, kapal jenis LPD yang dipesan
memiliki panjang 125 meter melalui “Transfer of Technology” (TOT), dan kini dikembangkan menjadi “Strategic Sealift Vessel”
(SSV) 123 meter dan LPD 124 meter.(Ant)

26 BUMN Rugi pada
Triwulan Pertama

Ant/Hafidz Mubarak A.

EKONOMI INTERNASIONAL: Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia Sukudhew Singh memberikan pemaparan saat
seminar ekonomi internasional di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/4). Seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia itu
membahas tentang pandangan ekonomi global dari perspektif ASEAN.

Dua Proyek Hibah AS

Terintegrasi
Prioritas Nasional
Jakarta, (Analisa)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan dua proyek hibah Compact
yang selama ini dikerjakan lembaga Millenium Challenge
Account-Indonesia (MCA-Indonesia) telah terintegrasi dalam
program prioritas nasional.
Dua proyek hibah tersebut antara
lain kemakmuran hijau (green prosperity), utamanya energi baru
terbarukan, dan kesehatan dan gizi
berbasis masyarakat untuk mengurangi
kelaparan (stunting), katanya di Jakarta,
Jumat (28/4).
Hibah Compact atau Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC)
adalah salah satu pilar utama Kemitraan
Komprehensif Amerika Serikat - Indonesia. Program Compact ini bertujuan
membantu mengurangi kemiskinan
melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan diselenggarakan selama 5
tahun pada periode 2013-2018.
“Masuknya dua proyek tersebut
menandakan keberhasilan MCA-Indonesia dan ke depan mudah-mudahan
bisa menjadi lebih baik lagi,” ujar Bambang dalam pernyataan resmi yang
diterima Antara di Jakarta.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2018 yang mengangkat tema ‘Memacu
Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.
Dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,6 persen pada
2018, Pemerintah menetapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas
yang telah direncanakan baik dari sisi
lokasi hingga sasaran tiap tingkatan
kegiatan.
Program Hibah Compact untuk Indonesia senilai 600 juta dolar AS itu
sendiri mulai dilaksanakan sejak 2 April
2013 yang mencakup tiga proyek besar,
yaitu Proyek Kemakmuran Hijau,
Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis
Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Proyek Modernisasi Pengadaan.
Selama empat tahun berjalan, banyak
proyek yang telah dilakukan oleh MCAIndonesia. Sebut saja melalui proyek

Modernisasi Pengadaan, sebanyak 100
staf dari Pemerintah Pusat dan Daerah
telah memperoleh sertifikat keterampilan pengadaan dan manajemen organisasi. Pada 2018 Indonesia diperkirakan akan mempunyai 500 profesional
pengadaan.
Menurut Bambang, mereka yang telah dilatih tersebut tentu akan menjadi
aset dan sekaligus agen perubahan yang
cepat menularkan keilmuan dan keterampilan pengadaan di seluruh wilayah
tanah air.
“Saya berharap Proyek Modernisasi
Pengadaan akan mentransformasi Unit
Layanan Pengadaan (ULP) menjadi
center of excellence baik secara nasional
maupun regional,” ujar Bambang.
Bambang menuturkan Hibah Compact akan selesai dalam waktu satu tahun
lagi. Tidak banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas agar Compact dapat
selesai dengan efektif.
Untuk itu, dia meminta kepada Majelis Wali Amanat Hibah Compact, Tim
kerja MCA-Indonesia dan Satuan Kerja
Hibah MCC/Bappenas untuk terus bekerja keras agar dapat mencapai targettarget yang telah ditentukan dan memastikan manfaat program dapat dirasakan.
“Berbagai pembelajaran yang diperoleh perlu didokumentasikan dengan
baik supaya dapat dijadikan sumber
informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan,
praktisi, akademisi, serta masyarakat
luas. Hubungan dengan para pemangku
kepentingan perlu diperkuat agar modelmodel pembangunan yang dihasilkan
dapat diadopsi dan direplikasi,” kata
Bambang.
Bambang juga mengapresiasi langkah pemerintah Amerika Serikat atas
dukungan yang telah diberikan melalui
program Compact ini. Hibah Compact

memberikan peluang bagi Indonesia
untuk mengembangkan pendekatan inovatif dalam mengelola sumber daya
yang ada secara terpadu dan efektif
untuk menyelesaikan permasalahan serta tantangan pembangunan.
Pengelolaan Hibah Compact ini
menggunakan sistem dana perwalian
nasional yang merupakan hal baru dan
pertama kali diterapkan dalam rangka
mendukung program pembangunan. Sebagai hal baru, banyak hal yang perlu
ditata dan disesuaikan untuk menyiapkan kelembagaan, regulasi, dan mekanisme yang diperlukan sebagai dasar
dalam pengelolaan dan pelaksanaan
Compact.
Selain itu, perlu juga dipersiapkan
desain dari ketiga proyek di bawahnya.
Pembentukan Lembaga Wali Amanat
yang mewadahi perwakilan berbagai
unsur pemangku kepentingan, baik dari
Pemerintah maupun non-Pemerintah,
merupakan pembelajaran dan modal
berharga bagi Pemerintah dalam meneruskan mekanisme serupa di masa mendatang.
Meskipun saat ini terdapat beberapa
kegiatan Compact yang masih dalam
tahap pelaksanaan, Bambang berharap
kegiatan Compact dapat memberikan
hasil dan manfaat lebih lanjut untuk
masa mendatang.
Hal ini khususnya terkait beberapa
isu strategis nasional seperti penanganan terpadu lahan gambut, pengembangan dan pengelolaan energi
terbarukan berbasis masyarakat, pelibatan dunia usaha dalam penyediaaan
layanan dasar sanitasi, serta pengembangan kapasitas perangkat dan
masyarakat desa dalam perencanaan
dan penganggaran terkait upaya
pencegahan kelaparan (stunting).
“Harapan akan keberhasilan program Compact Indonesia ini bukan
hanya pada pencapaian yang sudah
ada maupun yang akan dihasilkan pada
2018, tetapi juga pada nilai strategis
dari pembelajaran dan hasil nyata yang
dapat dilanjutkan oleh pemerintah dan
pelaku pembangunan lain,” kata Bambang.
(Ant)

IHSG Melemah 21,73 Poin
Jakarta, (Analisa)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada
Jumat (28/4), ditutup melemah sebesar
21,73 poin seiring dengan pergerakan
bursa saham di kawasan Asia.
IHSG BEI ditutup melemah sebesar
21,73 poin atau 0,38 persen menjadi
5.685,29 poin.
Sementara itu kelompok 45 saham
unggulan atau indeks LQ45 bergerak
melemah 5,33 poin (0,56 persen) menjadi 940,76 poin.
“Mayoritas bursa saham di kawasan
Asia yang melemah memberi imbas
negatif bagi pergerakan IHSG pada
akhir pekan ini,” kata Analis Reliance
Securities Lanjar Nafi di Jakarta,
Jumat (28/4).

Ia mengemukakan bahwa sahamsaham sektor konsumer dan pertambangan memimpin pelemahan IHSG,
sementara saham sektor pertanian yang
menguat belum mampu menopang
IHSG.
Ia menambahkan bahwa investor
asing yang masih melakukan aksi beli
menahan tekanan IHSG lebih dalam.
Dalam data BEI tercatat, investor asing membukukan beli bersih
atau “foreign net buy” sebesar
Rp418,15 miliar pada akhir pekan
ini (Jumat, 28/4).
Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang bervariasi
dengan kecenderungan melemah turut
menjadi salah stau faktor negatif bagi

pasar saham.
“Pelaku pasar saham pun memanfaatkan sentimen itu untuk kembali
melakukan aksi ambil untung,’
katanya.
Sementara itu tercatat frekuensi
perdagangan pada hari ini sebanyak
269.472 kali transaksi dengan jumlah
saham yang diperdagangkan sebanyak
10,179 miliar lembar saham senilai
Rp12,28 triliun.
Bursa regional, di antaranya indeks
bursa Nikkei turun 55,13 poin (0,29
persen) ke 19.196,74, indeks Hang
Seng melemah 83,35 poin (0,34 persen)
ke 24.615,13, dan Straits Times
menguat 7,60 poin (0,24 persen) posisi
3.178,96.
(Ant)

Bogor, (Analisa)
Sebanyak 26 Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian di triwulan pertama
2017 dengan total Rp3,8 triliun.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto
Putro di Bogor, Jawa Barat, Jumat, mengungkapkan
bahwa pada periode yang sama tahun 2016 BUMN
yang mengalami kerugian sebanyak 27 dengan angka
Rp3,2 triliun.
Pada 2017 ditargetkan BUMN yang mengalami
kerugian akan ditekan hingga mencapai hanya lima
BUMN dengan penekanan kerugian hanya Rp499
miliar.
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyumbang
kerugian terbesar pada triwulan pertama 2017, dengan
menunjukkan angka kerugian sebesar Rp903 miliar.
Namun ia tidak menjelaskan secara rinci BUMN lainnya yang menyumbangkan kerugian. “Ini hanya siklus,
nanti biasanya kondisi pada triwulan selanjutnya akan
membaik. Sementara itu, Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) berhasil catatkan laba pada
triwulan pertama 2017 sebesar Rp39 triliun.Target
laba yang ingin dicapai pada 2017 sebesar Rp197
triliun. Sementara itu, aset pada triwulan pertama
mencapai Rp6.560 triliun.
Imam Apriyanto Putro menjelaskan Capex pada
triwulan I terbilang agresif dengan angka Rp54 triliun,
namun masih minus 88,4 persen dari target, yaitu
sebesar Rp468 triliun.
BUMN dituntut untuk mampu bersaing dengan
swasta baik di tingkat nasional, regional, maupun
internasional, yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap perekonomian nasional antara lain berupa setoran dividen
dan pajak.
Sebagai Agent of development, BUMN akan terus
ambil bagian dalam berbagai proyek pembangunan
guna mendukung realisasi program-program pemerintah yang meliputi proyek infrastruktur, maritim,
energi, serta proyek lainnya. (Ant)

Siapkan 157.000 Ekor
Sapi Jelang Lebaran
Jakarta, (Analisa)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sudah menyiapkan 157.000
ekor sapi bakalan siap potong atau setara 33.000 ton
daging untuk memenuhi kebutuhan hingga Hari Raya
Idul Fitri 2017.
“Untuk sapi bakalan ada 157 ribu ekor di feedloter
dan sudah siap potong, artinya Mei dan Juni sudah
kami hitung stok dengan baik,” kata Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita di
Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat.
Diarmita menyampaikan selain sapi bakalan yang
disiapkan di beberapa perusahaan penggemukan sapi
(feedloter), Bulog juga memiliki stok tambahan daging
kerbau beku sebanyak 40 ribu ton.
Untuk mengendalikan harga, Kementerian Pertanian juga akan mengusulkan penghabisan stok izin
impor 2016 oleh Bulog sebesar 51 ribu ton daging
kerbau dari India tahun ini. Dengan jumlah tersebut,
Kementan meyakini stok daging dapat memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan mendatang menjelang Lebaran.
“Kemarin ada usulan penghabisan stok izin impor
2016 mau dihabiskan oleh Bulog sekitar 51 ribu ton.
Jadi saya anggap cadangan daging aman,” kata dia.
Ia menambahkan lonjakan permintaan daging juga
sudah diantisipasi hingga 15 persen. Namun, dengan
persediaan tersebut, Diarmita menilai stok daging
masih surplus sekitar 10 ribu ton.
Ada pun kenaikan harga untuk daging sapi segar
juga diharapkan tidak akan melebihi Rp120.000 per
kilogram, sedangkan daging kerbau beku sudah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET) oleh Kementerian
Perdagangan sebesar Rp80.000 per kg.
Kementan dan Kementerian Perdagangan juga akan
melakukan operasi pasar untuk memastikan harga
daging sapi dan kerbau terkendali. (Ant)

Investor Thailand Ramaikan
Forum Bisnis Indonesia
Jakarta, (Analisa)
Para investor Thailand meramaikan acara forum
bisnis Indonesia, “Business Forum Indonesia”, yang
diselenggarakan di Centara Grand, Bangkok pada
Kamis (27/4), seperti disampaikan dalam keterangan
pers dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
di Bangkok yang diterima di Jakarta, Jumat (28/4).
Forum bisnis tersebut terselenggara atas kerja
sama KBRI Bangkok dengan “Indonesia-Thai Chambers of Commerce” (INTCC) dan “Joint Foreign
Chambers of Commerce of Thailand” (JFCCT).
Forum tersebut dihadiri sekitar 60 orang perwakilan
dari perusahaan terbesar di Thailand, seperti Siam
Cement Group dan PTT.
Forum itu dibuka oleh Duta Besar RI untuk Thailand Ahmad Rusdi dan Ketua INTCC Chandra Hartono
Jokowidjaja, serta diisi oleh pemutaran video pesan
dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Thomas Lembong.
Pada kesempatan tersebut, Dubes RI menyampaikan
kegiatan “Business Forum Indonesia” itu merupakan
bukti nyata kuatnya hubungan perekonomian Indonesia dan Thailand, tidak hanya antarpemerintah, tetapi
juga antarpengusaha, dalam hal ini antarkamar
dagang.
Lebih lanjut, Dubes Ahmad Rusdi mengatakan
bahwa perannya sebagai Dubes RI di Thailand adalah
untuk memajukan hubungan antarmasyarakat (peopleto-people) Indonesia dan Thailand, termasuk hubungan
antara pengusaha.
Dia berharap bahwa forum bisnis tersebut diharapkan dapat menambahkan lagi investasi-investasi
baru di Indonesia.
Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan
bahwa saat ini salah satu sektor investasi yang tengah
digiatkan adalah di bidang pariwisata. (Ant)
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Pemberlakuan Tarif Trump
Malah Akan Merugikan
New York, (Analisa)
Apakah baja impor memang mengancam
keamanan nasional AS? Bagaimana dengan
aluminium? Gedung Putih menyatakan kecurigaannya, dan berencana akan melibatkan
ketentuan rahasia untuk menyelidikinya.
Jika penyelidikan itu membuahkan hasil,
Presiden Donald Trump akan punya kekuatan tak terbatas untuk melarang atau
membatasi impor.
Walau adanya klaim pemerintah Trump
seperti itu, ini nampaknya merupakan awal
untuk mengambil langkah pemberlakuan
tarif di luar sistem pertikaian perdagangan
normal, yang merupakan usaha untuk menekan Tiongkok.
Itu akan sangat tidak bijaksana, karena
pemberlakuan tarif tidak akan banyak
merubah perilaku Tiongkok, namun justru
akan menyulitkan konsumen dan bisnis AS
sendiri. Lebih buruk lagi, menghandalkan
rasional keamanan-nasional yang lemah
justru bisa menimbulkan preseden yang
mengganggu.
AS sudah mengajukan pengaduan bahwa
Tiongkok menyediakan pinjaman murah
buatan dan input bersubsidi bagi para produsen aluminium. Itu sudah didengar oleh
WTO, forum yang tepat untuk pertikaian
semacam itu. Pendahulu Trump meninggalkan 16 kasus perdagangan dengan Tiong-

kok, dan sebegitu jauh sudah memenangkannya.
Kontras dengan pendahulunya, cara pendekatan Trump hanya akan memperburuk
keadaan. Tiongkok sudah memperingatkan
bahwa pihaknya bisa saja melakukan
tindakan balasan.
Negara-negara produsen lainnya kemungkinan juga melakukan hal sama, yang
akan merugikan eksportir AS, menghalangi
pertumbuhan dan menekan pasar keuangan.
Selain dari pada itu, pemberlakuan tarif
baru lebih luas kemungkinan tidak akan
banyak mengganggu di dalam produksi
Tiongkok.
Walau bagaimanapun, mereka akan menaikkan harga konsumen, merugikan
perusahaan-perusahaan yang menghandalkan baja dan aluminium impor, dan menyokong para produsen yang tidak kompetitif.
Ketika administrasi George W. Bush
memberlakukan tarif baja dalam 2002,
kebijakan itu memperburuk kenaikan harga
dan bolak-balik memukul para pabrikan,
membuat marah mitra-mitra dagang, dan
menyebabkan hilangnya 200.000 pekerjaan.
Jelas tidak perlu mengulangi kekeliruan
serupa, kata analis Bloomberg, David Shipey menutup analisanya.
(Blmbrg/sy.a)

Wall Street Ceria,
Nasdaq Cetak Rekor
New York, (Analisa)
Nasdaq melesat ke rekor baru, Kamis,
menjelang laporan pendapatan dari
Amazon dan raksasa teknologi lainnya
setelah penutupan pasar, sementara
kejatuhan harga minyak menekan saham
terkait komoditas “emas hitam” itu.
Investor melihat ke depan untuk mendapatkan laporan pendapatan dari raksasa
teknologi yang akan dirilis Kamis, seperti
perusahaan induk Google, Alphabet, Microsoft dan Expedia. Semua emiten itu
berakhir zona positif.
Namun perusahaan minyak Apache
anjlok 3,3 persen dan raksasa jasa perminyakan, Schlumberger, kehilangan 1,7 persen setelah harga minyak Amerika Serikat
turun lebih rendah di bawah US$50 per
barel karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan.
Nasdaq Composite Index mencetak
rekor untuk ketiga kalinya dalam empat
sesi terakhir setelah membukukan kenaikan
23,71 poin atau sekitar 0,4 persen menjadi
6.048,94, demikian laporan AFP dan
Xinhua, di New York, Kamis (27/4) atau
Jumat (28/4) dini hari WIB.
Sementara itu, Dow Jones Industrial
Average menguat 6,24 poin atau kurang
dari 0,1 persen menjadi 20.981,39,
sedangkan indeks berbasis luas S&P 500
bertambah 1,32 poin atau 0,1 persen
menjadi berakhir di level 2.388,77.

Di antara emiten minyak, Anadarko
membukukan kejatuhan paling dalam, setelah
anjlok 5,3 persen karena menutup 3.000
sumur produksi di Colorado, pasca tewasnya
dua pekerja dalam ledakan 17 April di dekat
area pengeboran perusahaan tersebut.
Anadarko mengatakan sumur itu akan
ditutup sampai bisa diperiksa dan lebih
banyak diketahui tentang apa yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
Saham maskapai penerbangan turun
tajam setelah American Airlines mengatakan pihaknya menaikkan gaji karyawan
untuk menempatkan pramugari dan pilot
mereka sesuai dengan operator pesaing.
American Airlines menyusut 5,2 persen,
Delta Air Lines -1,4 persen dan United
Continental -0,9 persen.
Secara terpisah, United mengatakan bahwa mereka sudah mencapai penyelesaian
yang tidak diungkapkan dengan David Dao,
customer berusia 69 tahun yang diseret
dari penerbangan United awal bulan ini,
yang memicu kemarahan global. BristolMyers Squibb melambung 3,5 persen
setelah melaporkan kenaikan pendapatan
sebesar 31,7 persen menjadi US$1,6 miliar.
PayPal melonjak 6,2 persen setelah mengumumkan akan melakukan pembelian
saham kembali hingga US$5 miliar karena
melaporkan kenaikan pendapatan kuartal
pertama sebesar lima persen menjadi
US$384 juta. (ipot)

Singkirkan Inggris

India Diprediksikan
Masuk 5 Ekonomi Terbaik
New Delhi, (Analisa)
India akan menyusul Jerman pada 2022
sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia
dan sekaligus menyingkirkan Inggris dari
jajaran lima ekonomi terbaik dunia. Prediksi
itu didasarkan pada hasil proyeksi pertumbuhan oleh Dana Moneter Internasional
(IMF). Meski begitu, untuk menuju kesana
India masih harus menghadapi sederet tantangan.
Beberapa tantangan itu meliputi perombakan sistem perpajakan secara besar-besaran, pembebasan aset-aset yang tertekan
di antara negara ekonomi maju, peningkatan
produktivitas yang lesu, penciptaan jutaan
lapangan kerja, upaya mendorong laju investasi serta mengatasi kurangnya sarana
infrastruktur yang masih signifikan.
Saat ini, ekonomi India masih dalam
masa pemulihan dari larangan pemerintah
tentang penggunaan uang bernominal tinggi
sehingga menyedot 86 persen aliran uang
dari peredaran tahun lalu. Ditambah lagi,
pemerintah tengah menerapkan uji coba
pemberlakuan pajak barang dan jasa nasional yang dalam jangka pendek mungkin
akan menghadapi berbagai kendala.
Di samping menyangsikan manfaat
jangka panjang reformasi pajak tersebut,
para ekonom juga mengkhawatirkan nasib
sistem perbankan dan keseluruhan keuangan publik India yang keduanya dinilai
sebagai fokus utama para lembaga kredit
global.

Sebelumnya peringkat kredit India sudah
diturunkan ke status “sampah”.
Data pemerintah menunjukkan tingkat
kredit bermasalah, utang yang sudah direstrukturisasi dan uang muka yang diberikan
pada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa
menyelesaikan utang-utang mereka melonjak hingga 16,6 persen.
Akibatnya, bank terpaksa fokus mengatasi kredit macet dan pertumbuhan kredit
India menjadi anjlok ke level terendah. Hal
itu menimbulkan tantangan baru bagi upaya
Perdana Menteri Narendra Modi yang
tengah gencar mendorong laju investasi dan
pertumbuhan lapangan kerja.
Langkah India semakin dipersulit dengan
melemahnya produktivitas tenaga kerja sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja. Produktivitas tenaga
kerja per orang turun menjadi 4,8 persen
tahun lalu.
Organisasi Buruh Internasional (ILO)
melaporkan output per satu orang karyawan
untuk ekonomi India diperkirakan hanya
mencapai 3,962 dolar AS tahun ini.
Meski begitu, tetap ada harapan untuk
India masuk ke dalam jajaran lima ekonomi
terbaik dunia. IMF mengestimasikan angka
pertumbuhan ekonomi India akan mencapai
9,9 persen per tahun dan akan melampaui
Jerman pada 2022 sebagai ekonomi terbesar
keempat di dunia sekaligus menyingkirkan
Inggris dari jajaran lima ekonomi terbaik
dunia setelah 2017. (Blmbrg/asri)

int/mfa.gov.sg.

IMBAUAN: Ketua Dewan Penasihat Internasional Goldman Sachs Robert Zoellick bersama Josephine Teo Menteri
Luar Negeri dan Perhubungan Singapura, di Kantor Kementerian Singapura, waktu lalu. Mantan presiden Bank Dunia,
Robert Zoellick dikenal dengan imbauannya agar pemerintah Tiongkok (juga) punya tanggung-jawab di dalam sistem
internasional, dalam pidatonya di depan Komisi Nasional tentang Hubungan AS-Tiongkok.

Mantan Presiden Bank Dunia:

Tiba Waktunya bagi AS
Mencontoh Tiongkok
Singapura, (Analisa)
Dalam pidatonya di depan Komisi Nasional tentang Hubungan AS-Tiongkok, mantan presiden Bank Dunia, Robert
Zoellick dikenal dengan imbauannya agar pemerintah
Tiongkok (juga) punya tanggung-jawab di dalam sistem
internasional. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden
AS tahun lalu kembali menimbulkan sorotan di dalam
persepsi global tentang peran AS dan Tiongkok, berkaitan
dengan kenyataan tanggung-jawab terhadap sistem internasional yang dimiliki AS, sedangkan Tiongkok tidak.
Presiden Donald Trump dengan
lantang menyatakan bahwa dia akan
menerapkan kebijakan-kebijakan
“America Frist” secara sepihak, dan
juga mengancam akan menarik AS dari
WTO. Dalam wawancara tahun lalu
dengan NBC, ia mengatakan, “Kami
akan merundingkannya kembali atau
kami akan menarik diri. Deal perdagangan ini sebuah bencana. WTO
adalah sebuah bencana.” Semua itu
diungkapkan di dalam analisis mantan
Dubes Singapura untuk PBB dan kini
Dekan Lee Kuan Yew School of Public
Policy di the National University of
Singapore, Kishore Mahbubani.
Kontras dengan hal itu, setelah dua
pidato brilian yang disampaikan oleh
Presiden Tiongkok Xi Jinping di Davos
dan Jenewa dalam Januari tahun ini,
Tiongkok memproyeksikan diri sebagai pembela orde multilateral yang kuat.
Zoellick tidak akan bisa lagi menyampaikan pidato tahun 2005-nya di
tahun 2017 sekarang. Pemegang peran
si dalam sistem internasional tersebut
sudah kebalikannya kini.
Ini tidak perlu terjadi dan tidak harus
terjadi. Karena kekuatannya – sesuai
pengakuan Presiden Trump sendiri –
yang relatif berkurang, maka semakin
menjadi kepentingan nasional bagi AS
untuk memperkuat peraturan dan proses
multilateral, kata Mahbubani.
Secara bertentangan, Trump bisa
saja tampil sebagai presiden Amerika
paling jujur dan blak-blakan tentang
isu multilateralisme. Secara terbuka
dia meremehkan peraturan dan lembaga-lembaga multilateral. Dia mengecam TPP (Kemitraan Trans-Pasifik) dan mengancam akan menarik komitmen bahwa AS sudah melakukan
perubahan iklim.
Retorika semacam itu tentunya men-

jadi musik di kuping Tiongkok. Sebagai
kekuatan yang sedang bangkit untuk
menjadi ekonomi terbesar di dunia
dalam satu dekade atau lebih, akan
menjadi kepentingan Tiongkok, yang
mungkin ada yang membantahnya,
untuk melihat lembaga-lembaga
internasional seperti PBB melemah dan
termarginalisasi. Ini, pada akhirnya,
persis seperti yang sudah dilakukan
AS selama puluhan tahun.
Cara berbeda
Namun Tiongkok memilih cara berbeda. Keputusannya untuk mengambil
arah berlawanan dengan memperkuat
ketimbang memperlemah lembagalembaga multilateral tentunya
merupakan keputusan mengejutkan,
bahkan menggoncangkan. Mengapa
Tiongkok tidak memilih mengambil
langkah-langkah kekuatan No.1 yang
demikian besar dan kuat?
Salah satu sebab memungkinkan
mengapa Tiongkok tidak menyaingi
Amerika di dalam menggusur multilateralisme ialah bahwasanya kedua negara memiliki gambaran sangat berbeda
dalam peran respektif mereka di dunia.
AS memandang dirinya sebagai sebuah
negara “luar biasa”, yang oleh karenanya
percaya bahwa negaranya punya
tanggung-jawab global untuk merubah
dunia. Negara itu menolak diatur oleh
peraturan miltilateral ketika mencampuri
urusan dalam negeri negara lain.
Lain halnya dengan Tiongkok yang
hanya tertarik di dalam usaha memperbaiki kehidupan 1,4 miliar warganya
(atau seperlima populasi dunia). Setelah
berada di dalam “neraka” selama satu
setengah abad – mulai sejak Perang
Opium Pertama dalam 1839 hingga
akhir Revolusi Kebudayaan dalam
1976 – Tiongkok mengalami “surga”
dan menikmati pertumbuhan ekonomi

tercepat di dunia, terutama setelah
bergabung dengan orde multilateral
global yang dibentuk oleh Barat setelah
Perang Dunia II. Tidak ada negara yang
seberuntung Tiongkok dari WTO. Itu
sebabnya Tiongkok kini menjadi
kekuatan perdagangan No.1 dunia, kata
Mahbubani.
Menikmati banyak keuntungan luar
biasa dengan keluar dari kebijakan
isolasionis Mao Zedong dan menuju
kepada kebijakan integrasionis Deng
Xiaoping, Tiongkok mengetahui pengalaman dari tangan pertama bahwa
integrasi ke dalam orde multilateral
berdasarkan peraturan terbukti sangat
baik hasilnya. Dalam perkembngan luar
biasa berikutnya, nilai dan keuntungan
perdagangan bebas dicatat dan
dijelaskan oleh para pemikir Amerika,
bukan Tiongkok.
Tapi kini, justru menjadi racun secara politik di AS untuk mempertahankan persetujuan perdagangan bebas
(FTA) seperti NAFTA dan TPP. Kontras dengan hal itu, Tiongkok malah
antusias utuk menandatangani sebanyak mungkin perjanjian perdagangan
bebas. Sejak bergabung dengan WTO
dalam 2001, Tiongkok sudah menandatangani 14 FTA dengan berbagai
negara seperti Australia, Korea Selatan
dan Peru, dan dalam 2002 menyepakati
kawasan perdagangan lebih luas dengan
ASEAN yang beranggotakan 10
negara.
Oleh karenanya, adalah sebuah kekeliruan kalau para cendekiawan dan
pembuat kebijakan AS mengabaikan
kedua pidato Xi awal tahun ini, tentang
posisi yang penuh pertimbangan tentang keuntungan Tiongkok dari orde
multilateral berdasarkan peraturan yang
jauh lebih kuat.
Demikian pula halnya, juga tidak
bijaksana media Amerika untuk mengkritik Menlu AS Rex Tillerson yang
menyatakan hubungan AS-Tiongkok
sebagai sangat positif yang dibangun
atas dasar “non-konflik, non-konfrontasi, saling menghormati dan bekerjasama saling menguntungkan”, sebagaimana yang umum di lingkungan
pembuatan kebijakan Tiongkok. Yang
kelas, Pasal 2 Piagam PBB menyebutkan tentang dasar-dasar kerja-sama
internasional, dan pernyataan Tillerson
hanya menegaskan kembali dasar-dasar tersebut, kata Mahbubani menutup
analisisnya. (StraitsTimes/sy.a)

Serangkaian Data Ekonomi Jepang Bervariasi
Tokio, (Analisa)
Serangkaian data ekonomi Jepang
untuk Maret bervariasi. Data yang dirilis sehari setelah Bank Sentral Jepang
(BoJ) mempertahankan kebijakan moneter tidak berubah, Jumat (28/4),
mengisyaratkan ekonomi terbesar ketiga dunia terus tumbuh moderat
hingga memasuki kuartal kelima.
Meski begitu, inflasi terlihat masih
belum membuat pergerakan.
Indeks harga konsumen tidak termasuk makanan - yang menjadi acuan

inti inflasi - hanya meningkat 0,2 persen. Tingkat pengangguran berada di
level 2,8 persen. Hasil industri merosot
2,1 persen, sedangkan penjualan ritel
meningkat 2,1 persen.
Bank sentral gagal mencapai target
inflasi 2 persen meskipun sudah empat
tahun menerapkan stimulus dari kebijakan Gubernur Haruhiko Kuroda.
Akibat tingkat inflasi yang masih rendah, tenaga kerja belum bisa merasakan
kenaikan gaji yang signifikan dan artinya belanja rumah-tangga masih akan

melemah.
Di sisi lain, hasil industri mengalami
kenaikan didukung oleh meningkatnya
permintaan luar negeri yang sangat
mendorong kenaikan profit perusahaan. Bank sentral mengatakan ekonomi
Jepang akhirnya tumbuh untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun.
Takashi Miwa, Kepala ekonom di Nomura Securities, mengatakan kondisi pasar
tenaga kerja Jepang masih stabil meskipun
pertumbuhan gaji dan pendapatan perusahaan masih lemah. (Blmbrg/asri)

Won Amblas usai Pernyataan Trump
Singapura, (Analisa)
Sebagian besar valuta Asia melemah terhadap dolar AS, Jumat
(28/4), dengan won bersiap mencatat penurunan bulan usai Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan “menegosiasi ulang
atau menghentikan” pakta perdagangan bebas dengan Korea Selatan (Korsel).
Ia menambahkan, pihaknya
mungkin akan punya konflik besar
dengan Korea Utara (Korut).
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Reuters, Trump mengatakan dia akan menegosiasi
ulang atau membatalkan kesepakatan perdagangan lima tahun dengan Korsel usai menyelesaikan
revisi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).
Di tempat lain, tanda-tanda bahwa Bank Sentral Eropa tidak siap
untuk mengurangi program
stimulusnya.
Won melemah di tengah ketegangan politik baru di Semenanjung Korea dan usai Trump menantang kesepakatan perdagangan

antara AS dan Korsel.
Menurut data Biro Sensus AS,
defisit perdagangan barang AS
dengan Korsel meningkat dua kali
lipat sejak KORUS mulai berlaku
pada Maret 2012.
Kerisauan akan proteksionisme perdagangan AS menyebabkan won amblas.
Rupiah melemah terhadap
dolar AS seiring turunnya harga
minyak mentah.
Pada awal perdagangan rupiah
dibuka pada level 13.313.
Pada pukul 10.00 rupiah berada
pada level 13.330.
Di akhir perdagangan rupiah
berada pada tingkat 13.327, melemah dari 13.313, level sebelumnya.
Kurs terakhir berbagai mata
uang Asia terhadap dolar AS, tercatat sebagai berikut:
Dolar Singapura: 1,3960, turun
dari 1,3963
Dolar Taiwan: 30,19, turun dari
30,12
Won Korea: 1.135,70, turun
dari 1.130,80

Baht Thailand: 34,57, turun dari
34,50
Peso Pilipina: 49,95, turun dari
49,87
Rupee India: 64,23, turun dari
64,09
Ringgit Malaysia: 4,347, turun
dari 4,343
Yuan Tiongkok:
6,8920, naik dari
6,8960
Di Tokio, yen beringsut lebih rendah
terhadap dolar AS jelang liburan Goldweek Jepang.
Para investor kini
menyesuaikan posisi
mereka. Pasar Tokio
akan tutup selama tiga hari mulai tanggal 3 Mei.
Saat ini beberapa pelaku pasar
mengambil waktu istirahat tambahan.
Dolar AS terakhir tercatat
111,30 yen, naik dari 111,20 yen
sebelumnya.
Di London, euro naik terhadap

dolar karena putaran pertama pemilihan presiden Prancis yang diadakan pada akhir pekan lalu
mengurangi risiko yang dirasakan
oleh mata uang tunggal Eropa ini.
Bank Sentral Eropa (ECB) akan
mengumumkan keputusan kebijakan pada Kamis.
ECB diekspektasikan tidak mengubah kebijakan,
menunggu sampai
pertemuan bulan Juni untuk memberi sinyal rencana untuk
mengurangi atau
menghentikan kebijakan moneternya
yang sangat longgar.
Kurs dolar AS
terhadap valuta-valuta utama lainnya
dapat dicatat sebagai berikut:
Yen Jepang: 111,58 turun dari
111,61
Franc Swiss: 0,9926 naik dari
0,9923
Dolar Kanada: 1,3649, turun
dari 1,3654

Sterling terhadap dolar: 1,2906,
turun dari 1,2909
Euro terhadap dolar: 1,0911,
naik dari 1,0908
HARGA EMAS
Di Comex New York, harga
emas meningkat pada pembukaan
Jumat.
Kontrak April diperdagangkan
pada level $1.267,40 per ounce,
naik $1,50.
Harga spot kitco pada pukul
13.11 GMT (20.11 WIB) tercatat
$1.264,10 per ounce, meningkat
0,05%.
Di London, pasaran emas sedikit menguat karena inflasi zona
euro yang lebih tinggi dari perkiraan menguatkan euro terhadap
dolar AS.
Meski demikian, kepemilikan
emas di bursa dunia SPDR Gold
Trust turun 0,1 persen menjadi
853,36 ton pada Kamis. Kepemilikan turun lebih dari 6 ton sejak
Selasa.
Analis pasar emas mengatakan,
masalah geopolitik yang mereda
mengurangi dukungan terhadap

harga logam mulia ini.
Di London, harga emas
$1.266,11 per ounce, naik 0,2 persen dari penutupan sebelumnya di
New York.
Harga perak tercatat $17,36 per
ounce, meningkat 0,8 persen dibanding sebelumnya.
Di Singapura, emas sedikit berubah dan siap mencatat penurunan
mingguan terbesar karena para
investor mencari imbal hasil lebih
tinggi.
Emas berada di jalur penurunan
mingguan sekitar 1,5 persen, persentase penurunan mingguan terbesar sejak 10 Maret.
Meski demikian, pasarannya
menuju kenaikan sekitar 1,3 persen
untuk bulan ini.
Di Singapura, harga emas
$1.264,86 per ounce, meningkat
0,1 persen dari penutupan sebelumnya di New York.
Di Tokio, kontrak benchmark
Juni 2017 mencapai 4.513 yen per
gram, turun 9 yen dari penutupan
sebelumnya.
(Rtr/AP/AFP/ant/dyt)
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Pemberantasan Pungli
PUNGUTAN liar yang populer disebut pungli masih
menjadi momok menakutkan di negeri ini. Praktik yang
terjadi merata dalam hampir seluruh sendi kehidupan
birokrasi, pemerintahan, negara kita. Pemberantasannya
membutuhkan komitmen kuat dan konsistensi. Apalagi,
pelakunya juga bukan cuma aparatur pemerintah, tapi juga
masyarakat sendiri.
Fakta ini muncul dalam upaya pemberantasan pungli yang
dilakukan di Aceh. Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Aceh
sepanjang pekan ketiga April ini menangkap 11 tersangka
pungli dari empat kabupaten/kota, yakni Kota Langsa, Gayo
Lues, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Selain oknum masyarakat,
pelaku pungli yang diamankan juga berasal dari aparatur
pemerintah, baik pegawai negeri sipil maupun tenaga honorer.
Jumlah uang yang dipungut secara ilegal itu umumnya
tidak banyak. Mulai dari ribuan sampai puluhan ribu.
Namun, totalnya bisa mencapai ratusan ribu. Lebih jauh,
pungli dilakukan atau terjadi atas sektor-sektor pelayanan
publik yang umumnya sangat penting bagi masyarakat.
Mulai sektor jasa usaha, layanan kesehatan, transportasi,
sampai retribusi surat keterangan bebas narkoba.
Kita belum lupa dengan pernyataan yang dilontarkan
Presiden Joko Widodo saat mengiringi pembentukan Tim
Saber Pungli. Ketika itu, Presiden melontarkan tekadnya
untuk memberangus praktik pungli. Sebab, meski
jumlahnya umumnya kecil, tapi sangat menjengkelkan
masyarakat. Selain itu, jika dikumulasikan, jumlahnya pada
akhirnya juga tidak kecil. Muaranya, merusak kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Dalam sepekan, jumlah tersangka yang ditangkap di
berbagai kabupaten/kota di Aceh mencapai belasan orang. Ini
bukan penangkapan pertama kali. Sebelumnya, di berbagai
kabupaten/kota di “Tanah Rencong” juga sudah banyak
ditangkap para oknum pelaku tindakan serupa. Demikian
juga di berbagai daerah di negara ini. Bahkan, di beberapa
tempat, hasil kumulatif yang dikumpulkan nilainya mencapai
miliaran rupiah. Pelakunya, ironisnya, juga adalah pejabat
tinggi di suatu kementerian atau lembaga pemerintahan.
Seperti fakta terungkap, sebagian pelakunya adalah oknum masyarakat. Pertanyaan yang muncul: apakah mereka
melakukannya secara sendiri-sendiri atau bersubahat dengan
oknum pemerintahan. Dalam banyak kasus, praktiknya
ialah persekongkolan orang-orang tak bertanggung jawab.
Bahkan, oknum masyarakat mendapat perlindungan dari
aparatur pemerintahan. Secara jahat, mereka memeras
rakyat yang umumnya sudah merasa tertindas atas tindakan
tersebut, namun juga tidak tahu harus berbuat apa.
Tentu, kita sepakat dengan imbauan yang disampaikan
oleh tim pemberantasan pungli, yakni agar masyarakat
melaporkan tindakan tersebut. Imbauan serupa juga disampaikan Presiden Jokowi. Namun, tak jarang, masyarakat
enggan melakukannya. Ini terkait misalnya keharusan yang
mereka tanggung untuk membuktikan tuduhan yang dalam
realitasnya sebenarnya sudah sampai pada taraf “terasakan
iya, terkatakan tidak”.
Alasan lain yang juga semestinya mendapat perhatian
cermat sekaligus dicarikan solusinya secara tepat adalah
aspek psikologis masyarakat yang mengadukan pungli
yang menimpanya. Masyarakat umumnya diliputi kekhawatiran bahwa mereka akan mendapat “balas dendam”
dari aparatur pemerintah bila melaporkan praktik itu. Segala
urusan administratif pemerintahan mereka nantinya akan
dipersulit. Masyarakat dalam posisi dilematis. Sehingga,
sebenarnya, imbauan saja tidak akan memadai. Bahkan,
jaminan perlindungan seperti dijanjikan juga belum
sepenuhnya dipercaya.
Tiada jalan lain, salah satu solusi paling efektif atas
dilema psikologis masyarakat itu juga dijawab secara
psikologis juga. Pemerintah harus mampu menunjukkan
perubahan wajah pelayanannya. Transparan, akuntabel,
dan ramah. Ini pula sebenarnya esensi tujuan pemberantasan pungli. Jadi, bukan semata penindakan, tapi perbaikan
kualitas dan citra pelayanan.
Di sisi lain, perang terhadap pungli, termasuk praktik
subahat antara oknum pemerintah dan masyarakat, mesti
tetap digencarkan. Apalagi, jika ditelisik, praktik seperti
inilah yang jamak dan paling rawan terjadi. Jangan pernah
melemah, apalagi akhirnya tergoda ikut melakukan pungli.
Harus diingat, melemahnya tekad dan tindakan terhadap
pungli akan selalu dipandang sebagai melunturnya
semangat dan upaya pemberantasannya. Akan jadi tragedi
bila akhirnya melemahnya semangat itu dipandang sebagai
pemakluman oleh pemerintah!

SEJUMLAH Parpol tolak hak angket tentang
KPK.
- Syukurlah, yang penting masih sadar.
ooOoo
INTOLERANSI usik demokrasi.
- Sebenarnya kuncinya satu keadilan.
ooOoo
RUU Pemilu belum rampung, Pemilu 2019 terancam.
- Terancam karena kepentingan elit.
ooOoo

Oleh: Abul Muamar

Politik Elektoral
dan Primordialisme
Oleh: Fajar Anugrah Tumanggor

D

emokrasi dalam lingkup
kebangsaan berorientasi
menciptakan kesejahtera
an, serta menegakkan daulat rakyat dengan basis reaktualisasi supremasi hukum. Demokrasi, sebagaimana dikatakan oleh Lincoln, adalah
dari, oleh, dan untuk rakyat. Pernyataan
ini mempunyai makna yang cukup mendalam bila kita kaji secara holistik. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat
adalah pengakuan besar atas kedaulatan
rakyat, yang kemudian kedaulatan itu ditipkan pada pemerintahan sebagai mandataris rakyat.
Pemerintahan yang dimaksud, juga dipilih dengan cara-cara yang demokratis,
menerapkan prinsip pemilu, yang didalamnya memuat hak politis masyarakat dalam menetapkan calon mana yang
hendak ia pilih. Dalam konteks ini, tentu
tidak menjadi masalah bila kita memilih
dengan akal-nurani yang baik. Tapi, apa
jadi, bila pemilihan itu didasarkan isuisu yang memundurkan kualitas demokrasi, seperti isu primordialisme? Hal
itulah yang sedang terjadi pada pemilihan
kepala daerah di Jakarta beberapa waktu
lalu.
Kita sama-sama tahu, dua elit bertarung
dalam pemilihan DKI Jakarta pada tanggal 19 Februari 2017 lalu. Basuki Tjahaya
Purnama-Djarot dan Anies-Sandiaga Uno.
Yang satu petahana, yang lain adalah
penantang baru. Kalau bisa saya katakan,
pilkada DKI ini adalah pertarungan yang
sangat panas. Isu-isu yang dimainkan
beraroma primordial (agama), dan ini
bertendensi menurunkan popularitas dan
elektabilitas pasangan Ahok-Djarot.
Mengapa? Salah satu calon, yakni
Ahok merupakan agama Kristen, dan ini
tentu menjadi isu yang dipakai oleh tim
lawan untuk mencoba mengalahkan
Ahok dalam pilkada DKI tahun ini. Di
tambah, Ahok beberapa waktu lalu telah
dianggap menistakan agama Islam dengan ujarannya di pulau Seribu terkait
dengan surat Almaidah. Maka, makin runyamlah keadaan negara ini. Hal itu ditandai dengan gerakan sosial umat muslim, dalam apa yang disebut dengan Aksi
Bela Islam jilid I II menjadi penanda

kemarahan umat Islam akibat ulah Ahok.
Sontak saja kemudian mereka mencoba mendesak pengadilan mengusut
tuntas kasus ini. Mereka kemudian
mendatangkan massa dari seluruh
penjuru tanah air untuk mengamankan
sidang Ahok. Kasus ini kemudian
memengaruhi tingkat elektabilitas Ahok.
Tingkat elektabilitas Ahok pun sempat
menurun di kisaran 25,8 persen. Sedikit
di bawah Anies-Sandiaga yang memiliki
elektabilitas 26,2 persen (Lembaga
Konsulitan Politik Indonesia, 2017).
Patut kita sadari, isu-isu primordial
kerap hadir di ranah politik elektoral di
daerah-daerah di Indonesia. Negara Indonesia yang heterogen, memungkinkan
isu ini menjadi alas mereka menjatuhkan pihak lawan. Clifford Geerz dalam
bukunya The Interpretation of Culture
(1973), memberikan uraian sederhana
berkaitan dengan primordial ini.
Menurutnya, jalinan primordial ini adalah kelompok etnis (bukan hanya suku),
hubungan kekerabatan, hubungan
keagamaan serta kebiasaan-kebiasaan
yang menjadi pengikat kehidupan sosial
mereka.
Akibat kedekatan inilah kemudian, isu
primordialisme dapat memantik gerakangerakan, entah itu gerakan sosial sampai
politik. Anthony Smith dalam bukunya
National Identity (1991) kemudian
menjelaskan bagaimana suatu isu primordial (etnis, agama, dan suku, dan antargolongan) memainkan peranannya
dalam menciptakan konflik. Smith
berpendapat bahwa primordialisme
semacam instrumen pemicu konflik. Hal
ini terjadi karena isu primordialisme
dipicu sentimen etnis dan macamnya.
Walhasil terjadi mobilisasi massa yang
menghendaki suatu perubahan.
Dalam pandangan yang lebih jauh, isu
primordialisme ini bisa menciptakan isu
etnosentrisme, yang berpandangan bahwa hanya suku, bangsa, agama, ras dan
kedaerahan kami yang benar, yang lain
salah. Akibat kecenderungan inilah
kemudian suatu suku, agama dan lainnya
mengkoreksi yang menurut mereka
salah, maka disitulah kemudian timbul
perpecahan, tidak hanya pada aras nasio-

nal, di tingkat lokal pun terjadi.
Hasrat Berkuasa
Wacana primordialisme ini tujuan
akhirnya adalah kekuasaan. Kekuasaan
adalah barang langka. Akibat kelangkaan
itulah, elit politk rela melakukan apa saja
asal ia duduk di singgasana kekuasaan.
Sebagaimana dikatakan oleh Harold D
Laswell, bahwa politic is who gets what,
how and when. Artinya, permainan strategi tidak lagi dipandang sulit, mainkan
saja isu primordial.
Kalau kita lihat pilkada DKI dari
tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2007,
Fauzi Bowo keluar sebagai pemenang
pada perhelatan pilkada itu. Alasan
klasiknya, bahwa Fauzi Bowo adalah
putra daerah, dan itu menjadi harga mati.
Bahkan kemudian ia memenangi periode
berikutnya, juga dengan menggunakan
isu primordialisme.
Tidak hanya di Jakarta sebenarnya, di
daerah-daerah di Indonesia pun masih
banyak yang menggunakan isu-isu primordial ini. Seperti misalnya di Aceh, Sulawesi
Selatan, Papua dan lain macamnya.
Artinya, kita memang masih belum siap
menuju pendewasaan politik demokrasi.
Kita masih terikat dengan simbol-simbol,
dan kita memang masih terikat dengan
emosionalitas ketimbang rasionalitas.
Masyarakat Indonesia, sekelas Jakarta
sekalipun masih bisa dihasut oleh isu
primordialisme, mereka tidak bisa membedakan mana politik dan mana wacana
primordial, bagi mereka, kalau tidak suka,
maka mereka selamanya akan benci.
Apalagi kemudian ketidaksukaan itu
dipanas-panasi oleh elit lokal yang hendak
bermain, maka jadilah clash diantara calon
dan masyarakat yang kemudian terbelah.
Inilah yang kemudian disebut oleh
seorang ilmuwan politik, yakni Dr. Warjio sebagai politik belah bambu (devide
et impera). Artinya, kita, masyarakat Indonesia masih bisa diadu domba dengan
isu-isu yang bertendensi memecah belah
bangsa. Lucunya, sesama kita yang diadu domba. Sesama kita yang berlindung
pada falsafah kebangsaan, yang kita
sebut sebagai Indonesia. Lucunya lagi,
kita sebenarnya tidak mau ikut campur
didalamnya, namun karena kencangnya

“AKU gak bisa tidur soalnya Ahok
kalah…Mamaku nangis Ahok kalah…Tanteku juga nangis…”
Demikian isi pesan dari seorang
kawan ke saya, yang di kirim melalui
aplikasi WhatsApp, 20 April 2017.
Kawan itu seorang sarjana Ilmu Komunikasi dari sebuah universitas terkenal di Yogyakarta. Ia bukan warga
DKI Jakarta. Ia penduduk asli Yogyakarta. Tapi ia kerap menyeret saya
untuk membahas Pilkada DKI Jakarta.
Sehari sebelumnya, tepatnya setelah
penghitungan cepat disiarkan, ia juga
mengirim beberapa pesan ke saya,
yang isinya (setelah saya rapikan dan
gabungkan) begini:
“Ahok kalah (dengan emoji wajah
menangis sebanyak 7 buah). Aku sedih
banget. Hukhukhukhukhuk. Aku sudah
berdoa sama Tuhan biar Ahok menang. Tapi Tuhan punya rencana lain.
Aku gak habis pikir kenapa mereka
(warga Jakarta) gak mau pilih orang
baik…huhuhuhu. Katanya orang
Jakarta rasional. Tapi apa mereka
pilih secara rasional kalau kayak
begitu ya…”
Bersamaan dengan masuknya
pesan-pesan itu, di alam nyata di sekeliling saya, dan di jagat maya media
sosial, kawan-kawan saya yang lain
ada yang berasal dari Makassar, Medan, dan Palembang, dan lain-lain juga
tidak luput dari suasana Pilkada DKI.
Ada yang berfoto-foto dengan gaya
khas calon dambaannya. Ada yang
curhat tentang kekagumannya pada
calon pujaannya. Yang paling menggelitik adalah seorang kawan yang
mengisahkan ibu-ibu pengajian yang
lebih sibuk membahas kemenangan
pasangan yang mereka dukung ketimbang hal-hal yang berkaitan dengan
pengajian yang mereka ikuti.
Secara sederhana, Pilkada DKI telah
menyita perhatian rakyat Indonesia
dengan begitu dahsyat. Tidak hanya di
Jakarta, tetapi juga di daerah. Di
Sumatera Utara, misalnya, masyarakat
lebih sengit memperdebatkan Ahok dan
Anies ketimbang geliat Tengku Erry
dan calon-calon lawannya. Terutama
sekali di daerah, orang banyak yang
lupa bahwa bagaimanapun hasil Pilkada
DKI, tidak akan berpengaruh apa-apa
bagi kehidupannya. Singkatnya, Pilkada
DKI telah selesai tapi riuh rendah
tentangnya belum juga usai.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari
semua cerita di atas adalah bahwa media, dengan penentuan agendanya (baca:
agenda setting), telah mendulang
kesuksesan besar. Dalam hal ini, media
berhasil menggiring khalayak untuk ikut
mengganggap bahwa Pilkada DKI itu
penting. Korbannya tak hanya khalayak
awam, tetapi bahkan orang-orang
berpendidikan tinggi, termasuk sarjana
Ilmu Komunikasi yang pernah belajar
teori-teori Komunikasi Massa.

mobilisasi dan pemberitaan media, kita
kemudian hanyut didalamnya. Seolaholah, kita dituntut untuk membela ini dan
itu, dan sebagainya, dan sebagainya.
Secara tidak langsung kita harus menyadari bahwa ini akan menimbulkan
traumatik yang tidak sebentar. Setiap
menjelang pilkada, isu ini yang terus dibangun. Pada akhirnya, harmonisasi di
masyarakat cenderung melambat perbaikannya. Walhasil, terjadi kekurangan dukungan masyarakat, karena ada yang pro
dan kontra. Jangka panjang ini yang
sering tidak dilihat oleh elit khususnya
dan masyarakat umumnya.
Politik adalah seni mendapatkan
kekuasaan. Tapi, alangkah jeleknya seni
itu bila dibumbui oleh isu primordial.
Kita harus meniru negara Barat yang sudah semakin cerdas dalam memilih pemimpinnya. Lihatlah pemilu Turki yang
memenangkan Erdogan. Mayoritas

Pentingnya Melek Media
Dalam teori penentuan agenda yang
dicetuskan oleh Maxwell McCombs
dan Donald L Shaw tahun 1973,
dinyatakan bahwa media massa adalah
penentu kebenaran, pengatur tren; apa
yang dianggap penting oleh media
massa, akan dianggap penting pula
oleh khalayak. Media mengarahkan
kesadaran khalayak pada isu-isu yang
mereka tayangkan. Media massa
memang menampilkan fakta, tetapi
fakta-fakta yang ditampilkan adalah
hasil konstruksi dan pilihan. Faktafakta itu disaring, dibingkai, dan dipoles, sebelum disiarkan. Media memilah dan memilih ragam masalah yang
berlangsung di masyarakat, menyiarkan yang satu dan tidak menyiarkan
yang lain, menonjolkan yang satu dan
meminimalisir/menyembunyikan
yang lain.
Sebagai contoh, andai Pilkada DKI
berlangsung bersamaan dengan
peristiwa seorang skizofren menerobos masuk Istana Negara dan buang
air besar di meja presiden, tapi media
lebih gencar menayangkan yang
kedua, maka khalayak pun akan turut
membincangkan itu. Lihatlah bagaimana insiden salah ucap seorang bocah
di hadapan Presiden Jokowi saat
diminta menyebutkan nama-nama
ikan beberapa waktu lalu. Andai saja
tidak disiarkan dengan intens dan massif oleh media, insiden tersebut barangkali tidak akan sampai diperbincangkan khalayak luas.
Sebagai penentu kebenaran dan
pengatur tren, khalayak “korban”
agenda setting juga akan mengamini
dan mengikuti apa kata media. Ketika
media mengatakan bahwa kurus itu
cantik, maka khalayak akan berupaya
untuk menguruskan diri. Jika media
mengatakan bahwa celana jin yang
keren adalah yang ketat, khalayak pun
akan berbondong-bondong mengganti
jin baggy mereka dengan yang skinny.
Maka, dari momen Pilkada DKI
ini, hendaknya dapat di peroleh pelajaran bahwa tayangan yang ditampilkan oleh media massa secara intensif dan massif, terutama berita, adalah sebuah agenda yang telah ditentukan. Lebih lanjut, dalam penentuan
agenda yang akan ditayangkan secara
gencar, media juga memberlakukan
penyaringan dan pemilahan fakta sesuai ideologi atau kepentingannya.
Untuk itu, masyarakat perlu melek
media. Masyarakat perlu tahu dan menyadari proses pembuatan tayangan
yang mereka tonton, baca, atau dengar
dari media, seraya fokus mengurus
diri sendiri, keluarga, kerabat, saudara, tetangga, dan lingkungan tempat
tinggal.***
Penulis adalah jurnalis. Alumnus Ilmu
Komunikasi USU. Mahasiswa Pascasarjana Ilmu
Filsafat UGM.

(lebih 80 persen) memilih Erdogan karena dianggap mewakili kepentingan masyarakat, dan program-programnya yang
visioner serta membangun. Dan pemilu
disana jauh dari isu primordial. Ini yang
harus kita contoh untuk memajukan
kualitas demokrasi kita.
Lucu memang negara Indonesia. Di
tengah global berupaya memajukan kualitas demokrasinya, Indonesia melahirkan tanda kemunduran demokrasi. Di
negeri ini, yang visioner akan kalah dari
yang santun dan bersahaja. Di negeri ini,
yang mempunyai program-program
kesejahteraan akan kalah dari yang punya
kekuatan komunikasi yang baik. Pada
akhirnya, emosionalitas (primordial)
akan unggul daripada rasionalitas
(kerjanya). Beginilah realitanya. ***
Penulis adalah Mahasiswa Departemen Ilmu
Politik FISIP USU dan Pegiat Literasi di Toba Writers Forum.

Membudayakan Pancasila dalam Keluarga
Oleh: Andri Perangin-angin

H

ilangnya nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah
masyarakat Indonesia
merupakan ancaman yang
berbahaya. Bukan hanya mengancam
keutuhan bangsa Indonesia, hilangnya nilai Pancasila telah merusak generasi
bangsa.
Pancasila yang menekankan nilai Ketuhanan dan Keberadaban sebagai manusia kini telah sirna. Kita bisa saksikan
di media masa betapa banyaknya kejahatan atau tindak kekerasan yang terjadi.Pembunuhan, pelecehan seksual, korupsi adalah contoh yang sering kita lihat.
Tindakan biadab yang merugikan orang
lain bukanlah mencerminkan manusia
yang bertaqwa kepada Tuhan karena
tidak menghargai ciptaan-Nya.
Munculnya isu SARA dengan menyerang kepercayaan tertentu atau kelompok
suku tertentu, menandakan bahwa kita telah kehilangan rasional terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila menekankan, persatuan adalah saling
menghargai perbedaan, baik ajaran kepercayaan, suku maupun pendapat
sehingga kita bisa duduk bersama untuk
bergotong royong dalam menyelesaikan
masalah bangsa.
Segala perbedaan dimusyawarahkan
untuk mufakat sehingga pada saat dijalankan dengan sifat gotong-royong lahirlah keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun hal ini telah hilang

dari kebudayaan Indonesia modern
sekarang. Musyawarah dilakukan untuk
menyusun kejahatan korupsi untuk
kepentingan dan keuntungan kelompok.Bukan hanya itu, budaya demokrasi
sekarang memiliki kencenderungan
untuk menjatuhkan etnis tertentu dengan
mengumbar kebencian. Di sadari atau
tidak, ini merupakan jalan menuju kehancuran dan perpecahan bangsa.
Pertanyaannya, kenapa mental anak
bangsa bisa merosot dan kita menuju
perpecahan? Secara lebih luas, peran dan
kontrol negara terhadap prilaku masyarakat hampir tidak ada. Dalam lembaga formal seperti pendidikan maupun pemerintahan, tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai pedoman dasar menjalankan agendanya. Dunia pendidikan lebih sibuk
dengan nilai angka mutu dan melupakan
nilai-nilai luhur Pancasila. Sedangkan
lembaga pemerintahan lebih sibuk
melakukan pencitraan di masyarakat.
Selain itu, budaya Asal Bos Senang
(ABS) masih kental di tengah-tengah birokrat kita sehingga pengamalan Pancasila terabaikan.
Bila dikerucutkan, kemerosotan bangsa ini terjadi karena Pancasila sudah tidak
dibudayakan ditengah-tengah keluarga.
Pendidikan Pancasila secara praktek
sebenarnya diamalkan sejak dini di dalam
keluarga. Misalnya dalam membersihkan
rumah, ayah, ibu dan anak bisa
melakukannya secara bersama-sama

sehingga nilai gotong-royong terwujud.
Atau perbedaan pendapat antar anggota
keluarga diselesaikan dengan cara
musyawarah sehingga terjadi saling
menghargai pendapat orang lain. Hal
inilah yang sudah hampir tidak ada lagi
dalam keluarga.
Peran Keluarga
Keluarga merupakan lembaga pertama yang akan dikenal oleh anak. Strukturnya terdiri dari ayah, ibu dan anak serta
anggota keluarga lainnya seperti kakek,
nenek, paman, tante dan sepupu. Dalam
keluarga ini, seorang anak akan diajari
dan belajar mengenai berprilaku dari orang-orang yang lebih tua dari dirinya.
Dari ayah dia akan belajar cara menjadi
pemimpin dan dari ibu dia akan belajar
cara mengasihi orang lain.
Sebelum anak tumbuh dewasa dan
berinteraksi dengan masyarakat luas, dia
terlebih dahulu belajar berinteraksi dengan anggota keluarga. Untuk itu perlu
kiranya di dalam keluarga membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam tataran
praktek. Orang tua sebaiknya meluangkan waktu untuk melakukan gotong-royong, seperti membersihkan rumah yang
melibatkan semua anggota keluarga.
Dengan demikian anak akan belajar mengenai kerja sama, menghargai jerih
payah orang lain dan berusaha membantu orang lain.
Dalam penyelesaian perbedaan pendapat, di dalam keluarga hendaknya dilaku-

kan dengan cara musyawarah. Seorang
ayah hendaknya tidak menunjukkan sikap
keras dan diktator dalam mengambil
keputusan. Ini akan mengajarkan anak
untuk menghargai perbedaan pendapat
dan mencari solusi yang lebih soft
ketimbang menggunakan cara yang keras.
Anak juga harus diajarkan kejujuran
dan menghargai setiap tindakan jujur
anak walau dia melakukan kesalahan.
Orang tua yang mengajarkan kejujuran
akan membuat anak tahu mana yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan.
Selain itu, keluarga harus bisa menjadi
tempat anak bertanya berbagai hal, termasuk sex. Kebanyakan orang tua menjadikan sex tabu untuk dibahas di dalam

keluarga sehingga dia mencari informasi
mengenai sex dari luar. Pencarian ini
yang bisa menyebabkan anak salah dalam mengartikan seks. Terkadang terjadi
penyimpangan dengan melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil.
Bila para orang tua dalam keluarga
melakukan hal demikian sejak dini kepada anaknya, maka kelak kita tidak akan
melihat peristiwa yang kurang beradab
seperti pencabulan, pelecehan seksual,
pembunuhan, korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Orang tua harus memberikan waktu lebih banyak untuk mendidik anak karena mereka adalah harapan
bangsa. ***
Penulis adalah Antropolog Unpad
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Narkoba Ancaman Bonus Demografi
Oleh: Esdras Idi Alfero Ginting

I

ndonesia sedang memasuki era dimana jumlah dan proporsi penduduk
usia produktif yang kian meningkat.
Puncak lonjakannya diprediksi akan
terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2030
mendatang.
Fenomena unik ini sering disebut dengan
istilah bonus demografi. Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) mendefinisikan bonus demografi
sebagai keuntungan yang dinikmati suatu
negara akibat besarnya proporsi penduduk
produktif yakni rentang usia 15-64 tahun
dalam evolusi kependudukan yang dialami
oleh negara tersebut.
Saat bonus demografi mendatang tiba,
jumlah usia angkatan kerja produktif di Indonesia akan mencapai 70% dari total populasi. Adapun 30% sisanya adalah penduduk
berusia tidak produktif yaitu usia 14 tahun
ke bawah dan di atas 64 tahun.
Menurut buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN/Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS)
dan United Nations Population Fund
(UNFPA) pada tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia akan bertambah menjadi
271,1 juta jiwa pada 2020. Jika persentase
bonus demografi dihitung berdasarkan angka
proyeksi maka jumlah penduduk usia
produktif tiga tahun yang akan datang
diperkirakan mencapai 189,7 juta jiwa.
Meskipun BKKBN mendefenisikan fenomena kependudukan itu sebagai sebuah
keuntungan namun hal itu juga bisa menimbulkan kerugian bahkan bencana. Di satu sisi,
bonus demografi memberi keuntungan karena
melimpahnya Sumber Daya Manusia (SDM)
yang produktif. Namun di sisi lain, bencana
siap mengintai apabila angkatan kerja yang
melimpah itu tidak berkualitas baik.
Penduduk usia produktif yang tidak berada
dalam performa terbaiknya tentu akan
tersisih. Ketidaksiapan baik secara fisik dan
mental akan membuat angkatan kerja kesulitan bersaing. Ujung-ujungnya akan mun-

cul permasalahan serius yaitu terjadinya
pengangguran besar-besaran yang membebani negara.
Faktor narkoba
Narkoba adalah salah satu faktor yang membuat performa usia produktif menjadi tidak
prima. Seseorang yang kecanduan narkoba
akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri
dan tak lagi berpikir soal masa depan. Efek
adiksi memaksa dirinya hanya berkutat dalam
memuaskan dahaga mengonsumsi narkoba.
Saat ini narkoba memang menjadi salah
satu tantangan terbesar bagi negara-negara
di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan
Puslitkes Universitas Indonesia (UI) Tahun
2015 tentang Survei Nasional Perkembangan
Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,
diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai
2,20% atau sekitar 4.098.029 orang dari total
populasi penduduk (berusia 10-59 tahun).
Sebanyak 35-50 orang meninggal sia-sia

setiap hari akibat penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba baik secara langsung
maupun tidak.
Menurut survei tersebut, persentase
penyalahguna berdasarkan latar belakang
pekerjaan masing-masing adalah 50,34%
pekerja, 27,32% pelajar dan mahasiswa, serta
22,34% pengangguran. Data tersebut tentu
menjadi warning bagi bangsa kita agar lebih
serius dalam menangani persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Narkoba kini menjadi musuh bangsa nomor
satu karena telah merasuk ke semua elemen
masyarakat.
Di dalam lingkungan pendidikan, maraknya penyalahgunaan narkoba akan menghasilkan generasi muda yang diperbudak
adiksi. Pelajar yang telah kecanduan narkoba
tak bisa lagi belajar secara maksimal. Biasanya terjadi penurunan prestasi yang signifikan
disertai dengan perubahan sikap dan prilaku
mengarah pada hal-hal negatif.
Ancaman terbesar penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan pelajar dan maha-

siswa secara massif adalah terjadinya fenomena lost generation atau generasi yang hilang di masa yang akan datang. Padahal generasi muda yang ada saat ini seharusnya menjadi
tulang punggung yang memberikan kontribusi
penting pada era bonus demografi nanti.
Adapun dalam dunia kerja, pecandu ibarat
duri dalam daging. Jika angka penyalahgunaan
narkoba dalam suatu institusi tinggi maka
produktivitas pekerja akan menurun. Ritme
kerja juga jadi terganggu karena dampak narkoba tidak hanya menghancurkan si pecandu
tetapi juga rekan kerjanya yang lain. Efek
lainnya adalah tingginya angka kecelakaan
kerja. Oleh karena itu, institusi maupun perusahaan wajib memastikan pekerjanya terbebas
dari penyalahgunaan narkoba.
Pencegahan
Untuk memastikan usia produktif tidak
terjerumus, setidaknya ada tiga hal yang perlu
menjadi perhatian kita bersama. Pertama,
pencegahan. Upaya pencegahan ditujukan
bagi orang-orang yang sama sekali belum
bersentuhan dengan narkoba. Kelompok ini

harus dijaga tetap bersih melalui diseminasi
informasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika (P4GN). Dengan begitu mereka
akan tahu, sadar, dan paham bahaya narkoba
sehingga memiliki daya tangkal (imun).
Komunitas masyarakat yang imun mencegah
munculnya kampung narkoba yang marak akhirakhir ini. Kampung narkoba biasanya muncul
karena tidak ada kepedulian kelompok
masyarakat terhadap kondisi di lingkungannya.
Sebagian kelompok masyarakat yang lain justru
mendapatkan manfaat dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba di wilayahnya. Adanya
kesadaran masyarakat bisa meredam kemunculan kampung narkoba sejak dini.
Kedua, rehabilitasi. Rehabilitasi diarahkan bagi orang-orang yang sudah
terkontaminasi narkoba baik bagi yang coba
pakai, teratur pakai maupun pecandu berat.
Mendiamkan atau menyembuyikan mereka
bukan solusi karena justru akan berdampak
negatif bagi keluarga maupun masyarakat.
(Bersambung ke hal. 27)
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Gerak Ekologis Tari Tor-tor
Oleh: Meyarni
itu menegaskan adanya pengakuan terhadap
mekanisme ekologis yang sering disebut
“perjalanan evolusi” itu.
Tor-tor tidak lepas dari konsepsi lingkungan. Misalnya, dalam suatu upacara, sebelum
para peserta manortor dengan iringan gondang,
terlebih dulu dilakukan sebuah ritus khusus
yakni dengan mambuat tuah ni gondang (mensucikan gondang). Yaitu dengan memainkan
sebuah reportoar musik sebanyak tujuh kali
putaran. Setelah gondang disucikan, tahap
selanjutnya pun dimulai. Diawali dengan
gondang mula-mula. Dasar spiritualnya, bahwa
semua yang ada di dunia memiliki asal muasal.
Sejarah
Secara etimologi kata tor-tor/manortor
berasal dari kata menghobur/martor-tor yang
bergetar (Hutasoit 1976:15). Bagi masyarakat
Batak Toba tor-tor merupakan gerak tari
yang menggambarkan kehidupan dalam
suatu tata cara penghormatan dan perilaku
somba (penyerahan diri) secara religius.
Menurut sejarah, pada awalnya tor-tor
digunakan dalam acara ritual yang berhubungan dengan roh. Roh tersebut dipanggil
dan “masuk” ke patung-patung batu. Patungpatung tersebut kemudian bergerak seperti
menari, tetapi dengan gerakan yang kaku.
Kemudian tarian itu berkembang dan
beragam, ada yang disebut dengan Tor-tor

Hafis Husaini-Tiwi Pratiwi

King dan Queen Miss
Barbie Award
HAFIS Husaini dan Tiwi Pratiwi menjadi King dan
Queen pada ajang Miss Barbie Award 2017, baru-baru
ini.
Keduanya berhasil menyisihkan 854 peserta yang
berasal dari Medan dan daerah lain di Sumatera Utara
(Sumut). Menariknya, kegiatan ini dihadiri ribuan
pengunjung dan berlangsung meriah.
“Event ini digelar dalam rangka merayakan Barbie Cia
Production (BCP) sekaligus mencari talenta berbakat di
Sumut,” ujar Desiska Sihite, pimpinan BCP yang juga
termasuk dalam tim juri.
Dia menuturkan, 854 peserta audisi ini hasil seleksi
dari setiap daerah seperti Pematangsiantar, Tanah Karo,
Medan dan sebagainya.
Dia mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menghelat
seleksi di berbagai kota guna mencari yang terbaik untuk
diutus ke Medan memperebutkan King dan Queen.
Setelah terpilih orang-orang terbaik, maka di Medan
dihelat grandfinal hingga akhirnya terpilih dua orang
menjadi King dan Queen.
Desiska Sihite juga mengaku gembira karena sambutan
masyarakat begitu baik dengan adanya kegiatan ini. “Itu
menandakan dunia entertaintment memiliki peminat yang
banyak. Jika dikelola dengan baik akan muncul banyak
bakat-bakat dari provinsi ini,” tegasnya.
Tim juri yang terdiri dari Erwin Dahlan, Roni Asmara,
Karta Moe dan Desiska Sihite alias Miss Barbie, memilih
para peserta audisi untuk memperebutkan juara pada
kategori Little Prince & Princess, King & Queen dan serta
Student Icon.
Acara turut diisi kabaret show menghadirkan Menik dan
Ami Dancer yang membuat pengunjung terhibur dengan
atraksi tarian. Kehadiran fashion show dan penampilan
busana kreasi ulos menambah semarak acara. (rel/hen)

Analisa/istimewa

KING DAN QUEEN: Hafis Husaini dan Tiwi Pratiwi
terpilih menjadi King dan Queen pada ajang Miss Barbie
Award 2017, baru-baru ini.

Pangurason (tari pembersihan), yang
fungsinya untuk terhindar dari mara bahaya.
Selanjutnya ada tari tor-tor Sipitu Cawan
(Tari tujuh cawan), yang digelar pada saat
pengukuhan seorang raja. Tari ini juga berasal
dari 7 putri kayangan yang mandi di sebuah
telaga di puncak gunung Pusuk Buhit
bersamaan dengan datangnya Piso Sipitu
Sasarung (pisau tujuh sarung). Terakhir, ada
tortor Tunggal Panaluan yang merupakan
suatu budaya ritual yang digelar apabila suatu
desa dilanda musibah.
Dalam perkembangan selanjutnya tor-tor
Batak Toba di bedakan atas; pertama, tor-tor
yang bersifat situasional, dimana tarian ini
ditarikan pada saat suasana dan situasi tertentu
misalnya tor-tor somba. Yakni ketika
Pamouruan manortor untuk menghormati
hula-hula atau memuji/memuja yang kuat
atau berkuasa. Tor-tor dilakukan berdasarkan
situasi berdasarkan ritual atau adat Batak Toba.
Kedua, tor-tor kreasi yakni tor-tor yang
dimodifikasi dengan penambahan variasi dari
prinsip dasar tor-tor. Ketiga, tor-tor adat (
tradisional ) adalah tortor yang terdiri dari 3
(tiga) bagian yaitu tor-tor mula-mula, sombasomba yang bermakna adat/religi dan tor-tor
Hasahatan ( penutup ) yang bermakna suka
atau duka cita. Kalau disistematikakan terdiri
dari 3 (tiga) yaitu makna sukacita, dukacita,

dan ritual/religi (Parlin Tobing 2010:8-10)
Tor-tor Batak Toba adalah komunikasi
non-verbal berupa bahasa isyarat (signal/
simbol) diiringi oleh musik gondang, karena
dalam tor-tor musik pertama kali di mulai,
baru melakukan tor-tor. Walaupun secara
fisik tortor merupakan tarian, namun makna
yang lebih dalam gerakan-gerakannya
menunjukkan bahwa tor-tor adalah sebuah
media komunikasi, dimana melalui gerakangerakan yang disajikan terjadi interaksi antara
partisipan upacara.
Nilai-nilai
Seseorang yang sedang menarikan sebuah
tor-tor, akan memperagakan jiwa dan gerak
tarian tersebut secara ekspresif, yaitu untuk
mengkomunikasikan perasaan (emosional),
kesan dan pesan kepada penonton. Sebab
tarian adalah merupakan cetusan jiwa dan
perasaan manusia (BA. Simanjuntak
1986:118). Tor-tor Batak juga menggambarkan pengalaman hidup orang Batak dalam
kehidupan keseharian, gembira/senang,
bermenung, berdoa/menyembah, menangis,
bahkan keinginan-cita-cita dan harapan dan
lain sebagainya dapat tergambar dalam Tortor Batak. Dari gerakan tor-tor, seseorang
dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat, misalnya bila seseorang mengangkat tangan dan menunjukkan satu jari tangan

Film Marvel Terlaris
Sepanjang Masa
DUNIA Marvel menawarkan sejuta
kisah heroik mengagumkan. Ia mampu
menghadirkan berbagai macam latar
belakang serta kemampuan unik yang
dimiliki masing-masing jagoannya.
Diadaptasi dari komik, dunia Marvel
hadir dalam layar lebar lewat visual
hingga cerita yang menarik. Ini
membuat sejumlah filmnya bertengger
di tangga sinema terbaik sepanjang
masa.
Namun demikian, meski masih dalam
satu naungan, masing-masing film
adaptasi Marvel memiliki persaingan
tersendiri. Dari seluruh film dunia
Marvel, berikut 10 nomor yang paling
laris sampai saat ini:
1. The Avengers - US$1,519 miliar
Bagaimana tidak laris, film ini
menyajikan para tokoh Marvel yang
sebelumnya tampil secara tunggal lewat
masing-masing filmnya: Hulk, Captain
America, Iron Man, dan Thor. Semuanya bersatu, membentuk tim bernama
"The Avengers" dan menyelamatkan
dunia dari bahaya yang mengancam.
2. Avengers: Age of Ultron - US$1,349
miliar
Sekuel kedua The Avengers ini,
justru tak lebih laris dari yang utama.
Tapi tetap saja, sejuta hal unik mampu
disajikan di dalamnya. Kehadiran dua
tokoh mutan dari dunia X-Men pun
kian meramaikan perhelatan para jagoan
The Avengers.
3. Iron Man 3 - US$1,215 miliar
Sekuel terakhir Iron Man ini mulai
menunjukkan korelasinya terhadap
kisah The Avengers. Diceritakan, Tony
Stark mulai merasa frustrasi dengan
kiprahnya sebagai Iron Man. Terlebih
ketika mengetahui musuh-musuhnya
bukan sosok sembarangan. Usai film
ini, Iron Man tetap hadir namun lewat
sinema Marvel lainnya.
4. Guardians of the Galaxy
- US$774,2 juta
Meski awalnya hanya dijadikan ajang
coba-coba oleh Marvel, film ini akhirnya
sukses seiring waktu berjalan. Film ini
disinyalir tak memiliki kaitan dengan
dunia sinematik Marvel, namun hal itu
malah ditampik mengingat adanya kisah
Infinity Stone yang terselip, layaknya
di The Avengers dan Doctor Strange.
5. Captain America: The Winter
Soldier - US$714,8 juta
Setelah tertidur sekian tahun akibat
membeku, Steve Rogers alias Captain
America terbangun dan menghadapi
kenyataan hidup di era modern. Se-

kelilingnya kini sudah berubah dan ia
kini dihadapkan sejumlah tugas baru
sebagai pelindung negara.
6. Thor: The Dark World - US$644
juta
Dalam seri keduanya ini, Thor
berduet dengan saudara angkatnya,
Loki, untuk menghentikan ancaman kejahatan Malekith. Sekaligus,
Thor ingin menyelamatkan kekasihnya, Jane Foster dari marabahaya
yang tengah mengancam.
7. Iron Man 2 - US$623,9 juta
Lanjutan dari Iron Man sekuel
pertama. Kehadiran War Machine
dan agen cantik Natasha Romanoff alias Black Widow, turut
menghiasi petualangan Tony
Stark pada edisi keduanya ini.
8. Doctor Strange - US$616
juta
Belum genap satu bulan,
Doctor Strange telah masuk
10 besar film terlaris Marvel,
bahkan sukses menjadi film
dengan tokoh tunggal yang
paling sukses. Kisah jagoan
magis ini memang diperkuat
visual serta kisah unik, sehingga mampu mengundang
perhatian khalayak.
9. Iron Man - US$585,2 juta
Kehadiran Iron Man
pada 2008 langsung menyita perhatian publik.
Bagaimana tidak, tokoh
pengusaha nyentrik Tony Stark, sukses diperankan dengan baik
oleh Robert Downey
Jr. Film ini menjadi
gerbang perkenalan
menuju The Avengers.
10. Thor US$449,3 juta
Ini merupakan
debut sang dewa
petir berpalu gada
pada 2011. Turun
ke bumi, ia
mencari sang
saudara angkat,
Loki, yang
bermasalah dan
membuat onar di
planet orang.
Thor terbilang
pahlawan yang
kurang tenar dan
baru muncul

belakangan ini,
namun
mampu
bersaing
dengan
tokoh
Marvel
lainnya.
(vn)

Thor

B

erbicara tentang kesenian Batak
Toba, tidak terlepas dari berbagai ekspresi. Salah satunya
adalah tari tor-tor. Tarian ini
selalu terkait dengan ritus-ritus yang bersifat
spiritual. Ia di pakai dalam upacara-upacara
tertentu. Sebagaimana ciri kosmologis mereka, orang Batak Toba mendasarkan pengalaman empiris dan sipritualitas mereka, salah
satunya melalui musik (gondang) dan tari
tor-tor.
Musik (gondang) dan tor-tor adalah dua
hal yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya
bicara tentang musik (gondang) berarti berbicara tentang tor-tor. Nama-nama reportoar
gondang pun sering menjadi nama tor-tor itu
sendiri. Hal itu disebabkan karena penamaan
itu merupakan tujuan langsung. Misalnya
tor-tor “somba-somba” yakni menyembah
Mulajadi Nabolon (Sang Pencipta) yang
merupakan Sang Asal-Muasal itu.
Berlanjut dengan tor-tor “liat-liat” yang
memiliki makna bahwa manusia harus mengolah hidupnya dengan tuntunan Mula jadi
Nabolon, figur yang disembah itu. Setelah
melewati proses itu, lalu dilanjutkan dengan
tor-tor lainnya yang muatannya disesuaikan
dengan latarbelakang hajatan itu. Jika upacara
pernikahan maka gondangnya akan berbeda
dengan upacara kematian. Dalam arti, prosesi
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kanan dan mengepal jari tangan kiri, artinya
dia hanya memiliki seorang anak laki-laki
(putra)
Bila seorang penari meletakkan tangan
keduanya di atas pundak, artinya semua
anaknya dan perilaku anaknya serta
kehidupannya masih menjadi beban dan
tanggung jawab yang harus dipikul. Bila
kedua tangan perlahan-lahan diturunkan dan
berada dipinggang, berati kesetiaan penari
kepada pasangannya. Bila seorang penari
menyilangkan tangan di dada, artinya dia
sering menjadi sasaran cemoohan, selalu
mendapat hambatan dan permasalahan
lainnya dalam kehidupannya.
Bila seorang penari meletakkan kedua
telapak tangan diatas kepala, artinya dia
mohon perlindungan, belas kasihan dari manusia dan penciptanya untuk melindunginya. Bila kedua tangan dirapatkan dipinggang
dan telapak tangan dikepal mengarah
kebelakang, artinya masih banyak rahasia
hidupnya yang belum diberitahukan kepada
orang lain. Bila seseorang penari merentangkan tangan ke kiri dan ke kanan dengan
telapak tangan terbuka kesamping artinya
anak-anaknya semua atau sebagian besar
sudah mandiri dan menempati ruang yang
luas di penjuru desa.
Bila seseorang merentangkan tangan

kedepan dengan telapak tangan terbuka dan
tangan kiri ditutupkan diperut, artinya
menghimbau datangnya rejeki atau bantuan
kerjasama untuk keberuntungan kepadanya.
Bila tangan kiri rapat didada dan telapak
tangan terbuka artinya dia menghimbau
dengan terbuka menciptakan persahabatan
dan kerukunan.
Bila tangan kanan dijulurkan kedepan dan
telapak tangan diarahkan juga kedepan serta
tangan kiri ditutupkan di dada artinya mohon
dihentikan segala perbuatan yang mencemari
merugikan kepada dirinya. Bila kedua tangan
diarahkan ke depan dan telapak tangan
terbuka keatas serta sering dilipat menutup
artinya ajakan mari bersama-sama ajakan
kepada semua untuk menari bersama,
menjalin persahabatan dan mempererat
persaudaraan.
Tor-tor juga dapat difungsikan sebagai
media menstransmisikan (mengirimkan/
meneruskan pesan dari seseorang/benda
kepada orang lain) kekuatan di antara
partisipan upacara. Kegiatan seperti ini dapat
kita lihat, misalnya, ketika kelompok hulahula memberikan “berkat” atau mamasumasu kelompok boru dengan cara meletakan
kedua tanganya di atas kepala pihak boru
(Mauly Purba 2007:64-65).***
Penulis adalah pegiat seni tradisi tor-tor

Libur Bersama Keluarga
Agenda Wajib Judika
BERLIBUR bersama keluarga menjadi
agenda wajib bagi penyanyi handal, Judika.
Sebab hal tersebut bisa membuatnya lebih
semangat melakoni profesinya sebagai
seorang entertain.
"Memang harus ada waktu untuk liburan
entah itu sehari. Iya pasti (jadi semangat
baru)," tuturnya saat ditemui di kawasan
Jakarta Barat pada Jumat (28/4).
Judika yang ditemani istri, anak, kedua
orang tua dan beberapa
orang lainnya sangat puas
berlibur di Jepang.
Bagaimana tidak,
mereka menghabiskan waktu
delapan hari di
sana meski
sempat
direpotkan
syuting
video klip
album
baru.
Ia pun
menyarankan
kepada
orangorang
yang

Judika

Foto: int

memiliki kesibukan tinggi untuk menyisihkan waktu untuk berlibur. Hanya sehari dan
di lokasi yang dekat, diakui bisa menyegarkan otak dan memberi stamina baru.
"Jadi aku saranin buat semua orang yang
sibuk kerja harus ada waktu (liburan). Enggak
harus (jauh)," sambung Judika.
Liburan ke Jepang kemarin ternyata
menjadi kali pertama bagi kedua buah
hatinya melakukan perjalanan paling
jauh. Sebelumnya diakui hanya Medan lokasi jauh yang ditempuh
darah dagingnya tersebut.
Jatuhnya pilihan pada Negari
Sakura tersebut diakui Judika
semata-mata untuk kepentingan
kedua orangtuanya.
Saat ini, orang-orang yang
dikasihi memang telah masuk
usia senja. Musisi asal Medan
itu ingin memberikan sesuatu
yang akan menjadi kenangan
dalam memori mereka.
" (Liburan) ke Jepang karena
papa mamaku yang sudah berumur aku pengen di hari tua
mereka itu pergi ke luar negeri,
ke tempat-tempat yang indah
gitu," paparnya.
Sebenarnya banyak negara
yang kerap dikunjungi orangorang Indonesia untuk menghabiskan waktu libur semacam
Hong Kong. Namun bapak dua anak
ini hanya ingin mengajak orang
tuanya melihat tempat-tempat indah
nan sejuk.
Judika yakin Jepang tempat yang
tepat. Banyak tempat indah yang
menjadi kesejukan tersendiri bagi orangorang yang telah berumur.
"Aku enggak ambil tempat kayak Hong
Kong. Itu kan tempat belanjanya anakanak muda. Aku cari memang yang disukai
orangtua. Banyak pemandangan, banyak halhal yang bisa jadi kenangan," pungkas Judika.
(oz)
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Bupati Tapsel Apresiasi Payment Point
Tapsel, (Analisa)
Bupati Syahrul M Pasaribu mengapresiasi
program payment point PT Bank Sumut di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM2TSP).
"Program pelayanan payment ini sejalan
dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemkab Tapsel sudah
menerapkan seluruh pelayanan perizinan lewat aplikasi daring atau online,” ujarnya di
Sipirok, Kamis (27/4).
Dikatakan, masyarakat akan diuntungkan
dengan kehadiran payment point seperti kecepatan waktu, ketepatan dimana masyarakat
bisa langsung melakukan pembayaran retribusi daerah melalui pelayanan payment point
tanpa harus membayarkannya ke Bank luar
areal perkantoran Pemkab Tapsel.
"Masyarakat juga terlayani secara terkoordinasi, terkonsentrasi, terintegrasi, efektif dan efisien baik dari sisi anggaran atau
finansial, semangat ini sejalan dengan tema

peringatan Otonomi Daerah XXI tahun
2017," ungkapnya.
Sementara itu Direktur Utama PT. Bank
Sumut Edie Rizliyanto dalam penjelasannya
mengatakan, payment point merupakan pelayanan yang diberikan untuk memudahkan
masyarakat melakukan pengurusan di
Pemkab Tapsel.
"Payment point sebagai penerima pelayanan, pelunasan, apa dia itu pembayaran
langsung retribusi dan pajak daerah seperti
IMB dan lainnya," sebutnya.
Terkait jumlah petugas yang ditempatkan,
Edie mengatakan, sementara cukup satu
orang, namun ke depan bisa bertambah tergantung grafik transaksi keuangan di dinas
tersebut.
Ditambahkan, untuk daerah yang telah
mendapatkan pelayanan payment point dari
PT.Bank Sumut seperti di Binjai, Asahan
dan khusus wilayah Tapanuli Bagian Selatan
baru Tapsel. (hih)

Polisi Tangkap Pembongkar Kios HP

Analisa/Awaluddin

DIABADIKAN: Para narasumber Seminar Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional Tuan Syech H Ismail Abdul Wahab diabadikan beserta penyelenggara seminar, Kamis (27/4).

Diusulkan

Syekh Ismail Abdul Wahab
Pahlawan Nasional
Kisaran, (Analisa)
Tuan Syekh H Ismail Abdul Wahab adalah seorang
ulama yang berasal dari Tanjungbalai Asahan dan
terus berjuang membangkit semangat patriotisme
rakyat Indonesia melawan para penjajah Belanda
sampai titik darah terakhir.
Dengan semangat juangnya
melawan Kolonial Belanda dan
para kaki tangan penjajah, sehingga dia harus meninggal dunia di
hadapan regu tembak di dalam
penjara yang saat ini bernama
Lembaga Pemasyarakatan Pulau
Simardan Kota Tanjubgbalai.
Seharusnya dengan gelora perjuangannya itu tidak pernah sirna
bahkan menjadi suri teladan bagi
generasai muda mendatang, sudah
pantas beliau ditetapkan sebagai
Pahlawan Nasional.
Demikian hasil seminar yang
dilaksanakan Ikatan Keluarga Tanjungbalai Asahan (Ikta) bekerjasama dengan Universitas Asahan

(UNA), Institut Agama Islam Daar
Al Ulum (IAIDU) Kisaran, dan
Kementerian Agama (Kemenag)
Asahan serta didukung Pemkab
Asahan tentang Pengajuan Gelar
Pahlawan Nasional Tuan Syech H
Ismail Abdul Wahab, Kamis (27/4),
di Aula Melati Kantor Bupati.
Seminar yang dibuka oleh
Bupati Asahan diwakili Kadis
Pendidikan H Asmunan tersebut
merupakan lanjutan dari seminar
yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai beberapa waktu lalu sekaligus sebagai salah satu upaya
untuk mendapatkan gelar nasional
tersebut yang akan dinobatkan kepada Tuan Syekh H Ismail Abd

Masyarakat Gelar Pesta
Kerja Tahun
Langkat, (Analisa)
Pesta kerja tahun ke-45 bagi masyarakat Dusun
III Petani Jaya Desa Harapan Maju Kecamatan Sei
Lepan diadakan, baru-baru ini.
Acara itu merupakan wujud syukur masyarakat
atas keberhasilan dalam bidang pertanian dan dalam
pekerjaan lainnya.
Pesta ini dibuka Ketua DPRD Langkat Terbit
Rencana Perangin-angin dan dihadiri Bupati Langkat
diwakili Kepala Badan PMDK Langkat, Drs. Jaya
Sitepu, Anggota DPRD Langkat, Edi Bahagia, unsur
Forkopim Kecamatan Sei Lepan.
Ketua DPRD Langkat menyampaikan terima kasih
atas kepada panitia pesta kerja merupakan wujud
syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang
dianugrahkan kepada masyarakat Dusun III Petani
Jaya Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan.
Melalui acara ini juga dapat mempererat tali
silaturahim antara sesama warga dan tak kalah
pentingnya acara ini merupakan wujud pelestarian
adat budaya, sebutnya.
Ketua DPRD memberikan bantuan Rp15 juta
kepada panitia pesta kerja tahun. Ketua Panitia
Pesta Kerja mengucapkan terima kasih atas bantuan
dari Ketua DPRD Langkat.(mnz)

Wahab.
Bahkan, upaya-upaya akan
terus dilakukan sehingga nanti
pada saat pengusulan kepada pemerintah tidak ditemukan lagi kendala untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
"Proses ini akan terus
berlanjut dengan menampilkan
sosok Syekh H Ismail Abd
Wahab secara konkrit, melalui
buku-buku dan kajian akademis
lainnya," ungkap Ketua Ikta Prof
Dr H Darma Bakti MS di selasela acara tersebut.
Seminar yang dipimpin seorang
moderator yaitu Rektor UNA Prof
Dr Ibnu Hajar MSi itu menampilkan tiga nara sumber yang
sangat kuat menampilkan sosok
Tuan Syekh H Ismail Abd Wahab
yang pernah mengeluarkan fatwa
haram bekerjasama dengan Belanda dan kaki tangannya. Karena
fatwa itu pula dirinya harus tewas
di hadapan regu tembak, karena
tidak sedikitpun bergeming untuk

mencabut fatwanya tersebut.
Adapun tiga narasumber yaitu
Prof Dr H Ramli Abdul Wahid
MA dengan judul Syekh Ismail
Bin Abdul Wahab (1897-1947),
kemudian Dr H Husnel Anwar
Matondang, seorang akademisi
muda yang pernah menjadikan
buku Burhan Al Ma'rifah sebagai
bahasan tesisnya dan terakhir Dr
Phil Ichwan Azhari MS, salah
seorang peneliti sejarah dengan
judul
Dokumen
Sejarah
Kepahlawanan Tuan Syech H
Ismail Abdul Wahab
Semua narasumber tersebut,
sepakat mengatakan Tuan Syech
H Ismail Abdul Wahab, sudah
pantas dan layak dijadikan sebagai
pahlawan nasional, ditambah lagi,
kata Ichwan Azhari, yang menemukan dokumen intelijen Belanda
di Arsif Nefis atau di Arsip Nasional Den Haag Belanda, mengatakan, Tuan Syech sebagai tokoh
berbahaya yang harus diintai gerak geriknya.

Oknum Pejabat Diduga
Coba Atur Polisi
Sidikalang, (Analisa)
Anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan dirinya
mempertanyakan beberapa hal terkait
keberadaan Polres Pakpak Bharat
kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelda Dahniel pada kunjungan
kerja, Kamis (20/4).

Junimart, Jumat (28/4) mengatakan,
dia memperoleh informasi ada oknum
pejabat Pakpak Bharat bisa memindahkan Kasat Reskrim dan Kanit Tipikor. Kalau ini sempat terjadi, susah
dibayangkan, bagaimana organisasi
bekerja maksimal.
Legislator ini mengungkapkan, ok-

Peringatan HUT PMII
dan Pelantikan
Kisaran, (Analisa)
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Cabang Asahan memperingati Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-57 PMII di resto Jalan Diponogoro, Jumat
(28/4). Acara peringatan HUT juga dibarengi
pelantikan pengurus PMII cabang Asahan priode
2017-2018.
Seketaris Umun PMII Provinsi Sumut, Adit Satria
Tanjung mengatakan, kegiatan kedua acara untuk
meningkatkan kreativitas pergerakan dalam
mencerdaskan dan menguatkan komitmen kader
PMII untuk memberikan sumbangsih terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
“PMII sebagai organisasi ekstra kampus, yang
sudah berumur 57 tahun diharapkan kepada kadernya
dimana saja berada untuk selalu berperan aktif dalam
membangun kehidupan bermasyarakat dan terlebih
lagi setiap kadernya mahasiswa yang sejatinya
melaksanakan tri darma perguruan tinggi yakni
pengabdian, pengembangan dan penelitian,”
ujaranya.
Ketua PMII Asahan yang baru dilantik, Revanda
mengajak semua rekan yang jadi pengurus dan juga
kader PMII untuk selalu berbuat demi membesarkan
organisasi yang beraplikasi Nadatul Ulama (NU).
Bahkan dia berpesan, jangan tanyakan apa yang
diberikan organisasi kepada anda, tapi tanyakan apa
yang saudara berikan terhadap organisasi.
Pengurus Besar (PB) PMII diwakili Bendahara
Umumnya, Ahmad Ridwan Hasibuan mengatakan,
jadikan PMII ini menjadi wadah yang dapat berdaya
guna bagi masyarakat dan terlebih lagi engurus lahir
dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat.(ari)

"Saya telah menemukan dokumen ini dan juga dokumen atau
berita acara dijatuhinya hukuman
mati," ungkap Icwan.
Meskipun dokumen berkaitan
dengan sosok Tuan Syech sangat
minim, tetapi ada beberapa yang
ditemukan bagaimana peran di
masyarakat sebagai seorang ulama dan juga seorang patriotisme.
Ketua Panitia Ir Anshori Harahap yang juga Pembantu Rektor III
UNA mengucapkan terimakasih
kepada pihak yang telah mempercayakan pihaknya sebagai penyelenggara seminar tersebut.
Dengan seminar ini, diharapkan
memunculkan
kepedulian
masyarakat untuk memperjuangkan tokoh daerah sebagai pahlawan nasional.
"Semoga seminar ini memunculkan kepedulian kita untuk
memperjuangkan tokoh-tokoh
daerah sebagai pahlawan nasional," ungkapnya.
(aln)

Analisa/istimewa

KUNKER: Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang berdialog dengan
Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelda Dahniel di sela kunjungan kerja di
Medan, Kamis (20/4).

num perwira di Polda melakukan pertemuan dengan oknum pejabat teras
daerah.
Memutasikan staf merupakan hak
pimpinan, hal itu wajar dilaksanakan.
Hanya saja, sangat tidak etis kalau
diputuskan akibat pesanan oknum
pejabat daerah.
Dijelaskannya, dirinya akan mengawal penangananan kasus korupsi di
wilayah hukum Polres Pakpak Bharat
dan daerah pemilihannya.
Junimart yang berlatar belakang
pengacara ini mengutarakan, oknum
pejabat daerah melaporkan Kapolres
AKBP Jansen Sitohang ke Presiden,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa
Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan . Patut diduga tujuannya adalah
untuk mencari proteksi.
Menurutnya, semestinya pemerintah daerah menunjukkan dukungan
terhadap pemberantarasan korupsi.
Kalau tak salah, kenapa harus gemetaran? Jangankan bupati, menteri sering diperiksa di negeri ini. Tak ada
yang kebal hukum.
Junimart mendorong Kapolda menaruh atensi khusus terkait pengusutan
kasus korupsi di Pakpak Bharat.
Sepertinya, Kapolres diintimidasi. Ini
memprihatinkan.
Politisi PDIP ini menambahkan,
kasus dugaan korupsi penggunaan
dana PKK harus dituntaskan.
Siapapun yang terlibat, panggil saja.
Tak ada cerita tebang pilih. Ia
mengatakan, aspirasinya direspons
positif Kapolda. (ssr)

Kisaran, (Analisa)
Personel Reskrim Polsek Kisaran menangkap seorang diduga pelaku pembongkaran
kios handphone (HP) di Jalan Sisingamangaraja Kisaran, Rabu (26/4) pukul 16.30
WIB.
Tersangka itu, WA (34) warga Kelurahan
Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat dan
saat ini ditahan Polsek Kisaran Kota guna
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Saat ini tersangka kita tahan,” ungkap
Kapolsek Iptu Tombak Samosir melalui Kanit Ipda Syamsul Adhar, Kamis (27/4).
Barang bukti yang diamankan, HP merek
Evercoss, mesin pemanas, soldet temperatur,
dua obeng, 14 layar sentuh, 11 kabel fleksibel.
“Semua barang bukti telah kita amankan,”
ungkapnya.
Hasil pemeriksaan dilakukan, tersangka
dua kali melakukan pencurian di kios HP
milik Rusliadi dalam waktu berdekatan,
yaitu 23 April 2017 dan 25 April 2017
sekira pukul 21.00 WIB dengan modus yang
sama.
Modus yang dilakukan, dengan cara
merusak dinding pembatas kios dengan teras

rumah tersangka, kemudian masuk dan
mengambil barang-barang milik korban.
Di hari pertama, pelaku mengambil HP
dan modem dan di hari kedua mengambil
alat service HP berupa mesin pemanas, solder
temperatur, obeng, dan kotak spare part berisi
layar sentuh dan kabel dengan total kerugian
Rp 4 juta.
Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Asahan
mengamankan satu orang diduga penipu,
HS (50) warga Dusun I Desa Sei Kamah
Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan,
baru-baru ini, yang mengakibatkan korban
Dairi Rambe mengalami kerugian Rp 50
juta.
Penipuan dan atau penggelapan dilakukan
dengan cara pelaku mengaku bisa mengurus
anak korban lulus masuk polisi pada 3 September 2015 berdasarkan LP/619/VIII/2016/
SU/ Res Asahan, ternyata uang itu tidak
digunakan untuk urusan tersebut melainkan
untuk kepentingan pribadi.
Pada 22 April 2017 pukul 15.30 WIB
personel Unit Jatanras menangkap tersangka
yang saat itu berada di rumah adiknya di
Desa Sei Kamah Kecamatan Sei Dadap. (aln)

Analisa/awaluddin

TUNJUKKAN: Kanit Polsek Kisaran Kota, Ipda Syamsul Adhar bersama personel
menunjukkan tersangka pembongkar kios handphone berikut barang bukti.

Jalan Rusak, Warga Tanam
Pohon Pisang
Rantauprapat,(Analisa)
Warga Jalan Sisingamangaraja simpang
Univa Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu menanam pohon pisang di badan
jalan yang rusak dan digenangi air, sebagai
bentuk protes, Rabu (26/4).
Mereka kesal, badan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) ini sudah lama rusak dan
digenangi air baik air hujan maupun air
selokan (parit), karena semua selokan
tertumpat.
“Kerusakan jalan ini tidak menjadi perhatian Pemda setempat untuk memperbaikinya,” ujar seorang warga .
Keterangan diperoleh dari warga, mereka
menyesalkan ketidak pedulian pihak terkait

sebab setiap hari pasti ada pejabat yang
melintasi jalan ini, tetapi tidak ada perhatiannya.
Ironisnya, sore harinya hujan lebat turun
membuat beberapa titik jalan juga digenangi
air.
Menurut pengamatan sore itu di Jalinsum
stasiun kereta api air menggenangi jalan
setinggi 15 cm, di Jalan Sisingamangaraja
depan minimarket, dan jalan depan hotel
juga sering banjir.
Warga mengharapkan pihak yang berwenang, agar proaktif memperbaiki jalan ini
dan membersihkan selokan yang tumpat,
agar banjir tidak lagi menggangu aktivitas
warga. (dc)

Masyarakat Bersih dari Narkoba

Bentengi Diri dengan Iman dan Takwa
Tanjungbalai, (Analisa).
Sekarang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menyerang semua lapisan masyarakat dan demi
terwujudnya lingkungan masyarakat
bersih dari narkoba, bentengi diri
dengan iman dan takwa.
Hal ini disampaikan Kasi P2M
BNNK Tanjungbalai, Hamzah yang
juga selaku narasumber dalam memaparkan materi tentang pemahaman dasar mengenai jenis dan dampak penyalahgunaan narkoba, aspek hukum, tips
pencegahan yang dapat dilakukan dan
kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Aula Kantor Lurah
Sei Merbau Jalan Cimuk Lingkungan
IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan
Teluk Nibung, Jumat (28/4).

Hamzah berharap, melalui kegiatan
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
(KIE) P4GN media konvensional kepada masyarakat dapat meningkatkan
pemahaman dan pengetahuan masyarakat demi terciptanya proses perubahan dan tumbuhnya karakter serta perilaku anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
“Program KIE P4GN ini diharapkan
akan dapat memberikan pemahaman
jelas dan tegas kepada masyarakat mengenai berbagai dampak buruk penyalahgunaan, se hingga peredaran gelap
narkoba serta upaya pencegahan yang
dapat diterapkan secara nyata,” tegasnya.
Kapolsek Teluk Nibung, AKP Mulkan Daulay mengatakan, narkoba sekarang sudah merambah dari anak-

anak sampai kepada orangtua, sehingga perlu pengawasan yang ketat, jangan
sampai anak terjerumus ke dalam narkoba. Orangtua harus waspada dan
memberikan perhatian yang serius jika
anak-anaknya sudah memiliki ciri-ciri
pemakai narkoba.
Mulkan berharap, melalui kegiatan
KIE ini para orang tua dapat mengerti
dan memahami tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba dan mendukung kegiatan kampanye anti narkoba
di lingkungan keluarga demi mewujudkan Kota Tanjungbalai bersih dan
bebas penyalahgunaan narkoba.
“Mari bersama-sama perangi narkoba. Sebab, narkoba adalah musuh
kita bersama, musuh kita semua,” katanya. (rm)

Analisa/david chan

TANAM: Warga menanam pohon pisang di badan jalan yang rusak, sebagai bentuk protes.
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Vaksin Malaria Pertama Diujicoba di Afrika
MALARIA adalah penyakit yang mengancam nyawa dan disebabkan oleh parasit yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk betina terinfeksi.
Untuk mengatasi penyakit itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan telah diberi lampu hijau untuk mengujicoba vaksin malaria pertama di dunia
nyata tahun 2018. Vaksin baru akan diujicoba pada anak-anak di Kenya, Ghana
da n Malawi mulai tahu depan.
Malari masih menjadi salah satu tantangan kesehatan paling berat di dunia, menginfeksi lebih 200 juta orang setiap tahun
dan membunuh sekitar setengah juta.
Vaksin yang dapat disuntikkan itu dinamakan RTS, S, atau Mosquirix. Dikembangkan perusahaan farmasi Inggris,
GlaxoSmithKline. Uji coba tersebut akan
dilakukan pada bayi dan anak-anak berusia
5 hingga 17 bulan.
"Kami akan menilai kemampuan empat
dosis RTS, S, yang diharuskan untuk mengurangi angka kematian anak-anak dan
keselamatan anak-anak dalam penggunaan
rutin," jelas pihak WHO dalam pernyataannya terkait program percontohan itu.
"Prospek vaksin malaria tersebut merupakan kabar yang sangat baik. Informasi
yang terkumpul melalui proyek percontohan itu, akan membantu kita dalam mengambil keputusan (lebih lanjut) terkait
penggunaan vaksin tersebut," tandas Dr.
Matshidiso Moeti, Direktur WHO untuk
kawasan Afrika.
"Digabung dengan pencegahan malaria
yang sudah ada, vaksin ini akan mempunyai potensi untuk menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang di Afrika." Afrika
diketahui sebagai benua yang memiliki
jumlah kasus malaria tertinggi.
Vaksinasi massal malaria
Setiap tahun 429.000 orang meninggal
dunia akibat malaria, sebagian besar adalah
anak-anak di Afrika. Tiga negara di kawa-

san Afrika dipilih untuk melakukan vaksinasi massal malaria pertama di dunia:
Ghana, Kenya, dan Malawi.
Dalam program ini, sebanyak 750.000
anak di bawah usia lima tahun (balita)
akan diimuninasi dalam kurun waktu dua
tahun, mulai 2018.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
mengatakan vaksinasi dilakukan setelah
uji coba memperlihatkan vaksin ini, yang
biasa disebut RTS,S, bisa mencegah empat
dari sepuluh kasus malaria.
Keberhasilan ini dicapai di klinik-klinik
yang mendapatkan pembiayaan teratur
dan belum jelas apakah bisa dilakukan di
'dunia nyata' dengan akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas.
Itulah sebabnya Ghana, Kenya, dan
Malawi dipilih untuk melihat apakah vaksinasi malaria dalam skala penuh bisa
dilakukan. Selama program digelar, akan
terus dipantau efektivitas vaksin.
"Informasi yang diperoleh dari proyek
ini akan membantu kami dalam memutuskan perluasan vaksinasi," tambahnya.
Menurut Dr Moeti, vaksin ini dan langkah-langkah lain yang diterapkan di lapangan bisa menyelamatkan puluhan ribu
orang di Afrika.
Faktor lain yang membuat tiga negara
ini dipilih adalah luasnya program pemberantasan malaria di ketiga negara tersebut.
Kelambu anti-nyamuk banyak dipakai
warga, meski demikian kasus malaria termasuk tinggi. Vaksin yang baru harus
diberikan empat kali, sekali setiap bulan
selama tiga bulan dan dosis terakhir diberikan 1,5 tahun kemudian.
Malaria menjadi beban besar banyak
negara miskin, menewaskan ribuan orang, dan mengganggu perekonomian. Tiap
negara diberi kebebasan bagaimana menjalankan vaksinasi malaria, namun prioritas 'akan diberikan' kepada negara-negara
dengan angka kasus tinggi. (rdc/cnn/es)
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Jelang Pemilu Putaran Kedua

Tiga Fakta Capres Prancis
Emmanuel Macron
PEMILU presiden Prancis putaran pertama sudah digelar. baru saja digelar. Dari
11 kandidat, hanya dua yang mampu meraih suara terbanyak. Namun, keduanya
tidak mendapat suara mayoritas. Mereka
adalah sayap kanan Marine Le Pen dan
independen Emmanel Macron.
Keduanya akan bertarung dalam putaran kedua yang akan berlangsung pada 7
Mei mendatang.
Banyak yang memprediksi bahwa Emmanuel Macron akan memenangkan pertarungan ini. Di putaran pertama, dia meraih
23,7 persen, sementara Le Pen mencapai
21,8 persen.
Sejumlah politisi dari partai establishment yang telah mendominasi politik
Prancis selama puluhan tahun segera balik
kanan mendukung Macron. Dia dianggap
lebih mampu mengakomodir kepentingan
pemerintahan sekarang.
Jika dia terpilih menjadi presiden Prancis mendatang, Macron akan mencatat
sejarah baru, di antaranya dia akan menjadi
presiden termuda dalam sejarah politik
Prancis modern. Berikut tiga fakta sosok
Emmanuel Marcon dikutip dari berbagai
sumber:
1. Beristri 24 tahun lebih tua
Macron bertemu calon istrinya saat itu
adalah gurunya ketika dia berumur 15
tahun dan jatuh cinta. Dia berjanji akan
menikahi perempuan itu pada suatu hari.
"Di usia ke 17, Emmanuel mengatakan
padaku, 'apapun yang kamu lakukan, saya
akan menikahimu," ujar Brigitte Trogneux
kepada majalah Prancis tahun lalu seperti
dikutip Daily Mail.
Hubungan mereka mulus ketika Macron turut dalam teater binaan Brigitte
ketika pria itu berusia 18 tahun sekolah di
sebuah pendidikan swasta Jesuit di
Amiens, Prancis Utara.
Saat itu, Brigitte telah menikah dan
dikarunia anak tiga. Dia kaget karena pemuda itu menjadi anggota kelab sandiwara yang dia kelola. Macron lalu pindah
ke Paris di akhir tahun sekolahnya.
"Kami saling telepon tiap waktu, kami
menghabiskan waktu di telepon berjamjam," kenang perempuan yang kini berusia
64 tahun itu.
"Dan pelan-pelan, dia benar-benar meruntuhkan pertahananku, dengan cara yang
luar biasa, dengan penuh kesabaran,"
lanjutnya.
"Dia tak sekedar remaja. Dia memiliki
hubungan luar biasa dengan orang dewasa
di sekelilingnya," tambah Brigitte.
Setelah 'pertahanannya' runtuh, dia bersatu dengan Macron ke Paris dan menceraikan suaminya. Semenjak saat itu, keduanya tak terpisahkan satu sama lain.

Pasangan itu menikah pada 2007, namun Brigette memilih tak menggunakan
nama belakang Macron.
Dia kerap mendampingi sang suami
berkampanye. "Saya tidak menyembunyikannya, dia ada di dalam hidupku, selamanya," jelas Macron.
2. Bankir cemerlang
Macron lahir ada 21 Desember 1977 di
Amiens. Dia meraih sarjana filsafat dari
Paris Nanterre University, dan mengantongi master sebagai Public Affairs di
Sciences Po dan lulus dari E École nationale d'administration (ENA) pada 2004.
Dia sempat bekerja sebagai inspektur
keuangan di Inspectorate General of Finances (IGF), lalu menjadi bankir investasi
di Rothschild & Cie Banque.
Di situ, dia menjadi bankir cemerlang.
Karirnya melejit dan dia mampu menghasilkan jutaan dolar investasi. Dia pun dilirik
oleh Presiden Prancis Francois Holande
untuk mejadi penasihat keuangan. Lalu
tahun 2012, dua tahun kemudian dia menjadi menteri keuangan.
3. Memilih independen
Macron mendeskripsikan dirinya sebagai 'orang luar', bersih dan tak akan
disusupi para politisi. Pada tahun 2016,
dia membuat gerakan En Marche! atau
Bergerak! Empat bulan kemudian, dia
memilih mundur dari pemerimtahan dan
kemudian dia mengumumkan pencalonannya presiden Prancis.
Saat melaksanakan niatnya untuk jadi
presiden, dia maju sebagai calon independen. Tak satupun partai di baliknya.
"Dalam beberapa bulan, Macron
tumbuh dari 'anak-anak' menjadi 'remaja',
dari 'remaja' menjadi 'dewasa'," tegas Alain
Minc, mentor dan penasihat terdekat Macron kepada BBC.
"Saya kenal dekat dengannya selama
15 tahun, dan begitu kaget bagaimana dia
belajar tentang politik," lanjutnya.
"Dia benar-benar seperti 'kucing', Anda
melemparnya keluar, dan dia mampu mendarat dengan kakinya". Minc kira Macron
akan berlaga menjadi capres pada 2022
mendatang.
"Anda salah, kesempatan ini sekarang
saatnya! Prancis harus bergerak!," terang
Macron kepada Minc. Gerakan independen yang dibuatnya menjadikan anak muda tulang punggungnya. Para relawan
berusia di bawah 30 tahun.
Macron berulang kali menyatakan ingin
membuat politik baru yang segar di Prancis. Tanpa ada pengaruh para pemain lama.
"Gerakan ini adalah satu-satunya yang
kita buat. Dari hari pertama, ini semua
bergantung satu sama lain," tukas Macron. (bbs/glpt/afp/es)
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PEMILIHAN presiden (pilpres) putaran pertama di
Prancis sudah berlangsung. Dari sebelas capres, hanya
dua meraih suara banyak. Kedua capres tadi adalah
Emmanuel Macron dan Le Pen. Dalam putaran kedua
yang berlangsung 7 Mei nanti, jika terpilih, Emmanuel
Macron akan menjadi presiden termuda Prancis.
Banyak pemimpin negara lain
jauh lebih muda saat memegang
jabatan. Berikut pemimpin-pemimpin negara termuda saat memegang tampuk kekuasaan (usia
dalam kurung saat menjabat) :
-Jean-Claude Duvalier
(19 tahun)
"Baby Doc", demikian julukannya, mengambil alih kekuasaan di
Haiti pada 22 April 1971 setelah
ayahnya Francois "Papa Doc"
Duvalier meninggal.
Jean-Claude Duvalier hidup dalam kemewahan, sementara rakyatnya tenggelam dalam kemiskinan. Tahun 1985, terjadi pembe-

rontakan terhadap rezim Duvalier.
Baby Doc melarikan diri ke Prancis
dan menetap di sana selama lebih
20 tahun dan meninggal tahun 2014.
-Muammar Khadafi,
Libya (27 tahun)
Setelah merebut kekuasaan
melalui kudeta militer, Khadafi
menjadi penguasa de facto Libya
dari 1969 hingga meninggal di Sirte
tahun 2011.
Pada tahun 1951, Khadafi
menghapus Konstitusi Libya dan
menerapkan undang-undang berdasarkan ideologi politiknya. Ia tercatat sebagai salah satu penguasa
terlama dalam sejarah yang bukan

anggota keluarga kerajaan.
-Kim Jong Un, Pemimpin
Tertinggi Korut (28 Tahun)
Kim Jong Un adalah putra ketiga
Kim Jong Il dengan salah seorang
istrinya Ko Young Hee. Kim memiliki dua gelar, yakni di bidang
fisika dan sebagai perwira angkatan
bersenjata dari universitas militer.
Pada 28 Desember 2011, dia secara
resmi dinyatakan sebagai pemimpin tertinggi Korut setelah pemakaman ayahnya.
-Joseph Kabila, Pelaksana Tugas
Presiden Kongo (29 Tahun)
Dia menjabat sebagai pelaksana
tugas presiden, 10 hari setelah
ayahnya Presiden Laurent-Désirè
Kabila terbunuh pada 2001. Pada
Desember 2005, referendum menyetujui konstitusi baru yang menentukan batas minimum usia kandidat presiden adalah 30 tahun dari
sebelumnya 35 tahun.
Kabila berkampanye di usia 34
tahun dan terpilih secara resmi se-

bagai presiden di usia 35 tahun.
-Milo Dukanovic, Perdana
Menteri Montenegro (29 Tahun)
Politisi ini berada dalam pemerintahan Montenegro, dengan jabatan berbeda-beda, dari tahun 19912016. Dia masuk dalam daftar 20
pemimpin negara terkaya di dunia.
Dukanovic pertama kali terpilih
sebagai perdana menteri tahun
1991. Tujuh tahun kemudian, dia
menjabat sebagai presiden Montengero hingga 2002. Lalu setelahnya, dia kembali menjadi PM dalam tiga masa jabatan dengan dua
kali masa jeda.
-Jean-Baptiste Bagaza,
Presiden Burundi (30 Tahun)
Bagaza adalah presiden kedua
Burundi. Dia menggulingkan Michel Micombero lewat aksi kudeta
tanpa pertumpahan darah di tahun
1976. Ironisnya, rezim Bagaza juga
dijatuhkan tahun 1987 oleh kudeta
militer.
-Sadiq al-Mahdi, Sudan (30 Tahun)

Mahdi memegang jabatan sebagai perdana menteri pada periode
1966 hingga 1967 dan tahun 1986
hingga 1989.
Tokoh oposisi Sudan Sadiq alMahdi kembali ke negaranya, setelah menghabiskan masa dua tahun
dalam pengasingan.
Mahdi yang menjadi pimpinan
salah satu partai politik tertua di
Sudan adalah perdana menteri terakhir Sudan yang dipilih secara
demokratis.
Dia digulingkan pada tahun 1989
oleh kekuatan aliansi kelompok
Islam dan militer. Dua kekuatan itu
menjadi pilar bagi Partai Kongres
Nasional, pengusung Presiden
Omar Hassan al-Bashir.
Pada tahun 2014, pemerintah
Sudan menuduh Mahdi bersekongkol dengan pemberontak bersenjata.
Tuduhan itu bisa membuatnya dijatuhi hukuman mati. Mahdi akhirnya
mengasingkan diri ke Kairo, Mesir,
sejak saat itu. (wkp/ap/rtr/es)

Ubah Pandangan Lama

Temuan Baru: Konsumsi
Garam Bikin Lapar
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Cegah Peningkatan Darah Tinggi

Kenya Kampanyekan
Pemeriksaan Kesehatan
TEKANAN darah tinggi, terkadang disebut juga dengan hipertensi arteri, adalah
kondisi medis kronis dengan tekanan darah
di arteri meningkat. Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras
dari biasanya untuk mengedarkan darah
melalui pembuluh darah.
Tekanan darah melibatkan dua pengukuran, sistolik dan diastolik, tergantung
apakah otot jantung berkontraksi (sistole)
atau berelaksasi di antara denyut (diastole).
Sehubungan dengan tekanan darah tinggi, 200.000 orang di Kenya rencananya
akan menjalani pemeriksaan dalam upaya
mencegah peningkatan penyakit darah
tinggi.
Menurut Sekretaris I Kementerian Kesehatan Kenya Julius Korir, pelaksanaan kegiatan selama satu bulan tersebut adalah
awal dari perang melawan penyakit jantung
dan pembuluh darah di negeri itu.
Kegiatan itu, yang diberi nama "Prima
Pressure" adalah bagian dari May Measurement Month dan Kementerian Kesehatan
akan mendirikan tiga stasiun pemeriksaan
di rumah sakit rujukan di negeri tersebut,
universitas negeri dan bermacam tempat
umum yang ditunjuk.
Menurut National Stepwise Survey 2015,
hampir satu dari empat orang Kenya hidup
dengan darah tinggi dan lebih separuh dari
rakyat Kenya tak pernah memeriksa tekanan
darah mereka.

Selain itu, lebih 90 persen orang yang
menjalani perawatan bagi tekanan darah
tinggi belum mengendalikan penyakit
tersebut.
"Kami ingin mendorong semua orang
Kenya agar secara rutin mengukur tekanan
darah mereka sebab kesadaran adalah langkah
pertama menuju kesehatan yang lebih baik,"
ujar Korir, sebagaimana dikutip Xinhua.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), tekanan darah tinggi adalah
penyakit jantung yang paling umum dengan
perkiraan tiga dari 10 orang hidup dengan
kondisi itu.
Steps Survey 2015 juga mengungkapkan
lebih dari lima juta orang Kenya saat ini
mengkonsumsi satu jenis produk tembakau.
Satu juta orang Kenya mengkonsumsi
alkohol setiap hari; tiga juta orang secara
fisik tidak aktif dan lebih dari 40 juta orang
mengkonsumsi makanan yang tidak sehat.
Kementerian Kesehatan Kenya ingin
menangani peningkatan beban Penyakit
Tak-Menular (NCD) dan akan melaksanakan Strategi Nasional NCD.
"Kami telah meningkatkan kegiatan
kesadaran masyarakat dan campur tangan
untuk mengurangi faktor resiko serta beban
penyakit tersebut di negeri ini," tambahnya.
Kementerian Kesehatan, melalui kerja
sama dengan Masyarakat Jantung Kenya
dan pemegang saham lain mempelopori
kegiatan itu. (ant/xinhua/wkp/es)

APAKAH Anda suka mengkonsumsi
makanan yang asin? Hampir semua orang
menyukai rasa asin dan gurih. Tubuh kita
memang membutuhkan garam terutama
jenis garam yang mengandung yodium.
Orang dewasa membutuhkan sekitar kurang dari satu gram dan untuk anak-anak
jumlahnya lebih sedikit lagi. Namun ternyata kebiasaan mengkonsumsi makanan asin
memiliki dampak pada kadar garam yang
sangat tinggi hingga melebihi kebutuhan.
Kita semua, bahkan Anda mungkin percaya kalau makanan asin bisa membuat
cepat haus. Menurut studi terbaru, hal itu
sepertinya keliru. Berdasarkan temuan baru, makaman asin sebenarnya akan membuat anda terus makan alias lapar dan mengurangi minum.
Sekelompok peneliti internasional menguji teori ini. Mereka memantau asupan
garam dan tingkat hidrasi pada astronot
atau kosmonot selama setahun dalam simulasi ke Mars. Ternyata, garam justru membuat mereka lebih terhidrasi dan energik.
Menurut peneliti, informasi terkait hidrasi sangat penting bagi kosmonot. Sebab
mereka berada dalam perjalanan panjang
yang sulit menemukan makanan dan minuman.
Mengubah pandangan
Untuk mengatur asupan mereka, tim per-

lu menghitung secara akurat kaitan antara
garam dan asupan cairan.
Alasan kedua adalah menciptakan lingkungan yang sempurna. "Setiap aspek gizi
seseorang yang berkaitan dengan konsumsi
air atau garam bisa diukur selama simulasi,"
ujar peneliti. Dalam hal ini, peneliti menguji
dua kelompok dari 10 relawan pria.
Kelompok pertama diperiksa selama 105
hari dan kedua 205 hari.
Profesor Jens Titze, MD dari University
of Erlangen dan Medical Center Vanderbilt
University dan rekan-rekannya menyatakan, teori garam bisa menyebabkan haus
mungkin karena anggapan garam memiliki
sifat osmosis yaitu sifat menyerap air. Namun hasil studi menunjukkan hal berbeda.
"Garam akan dibuang melalui urine.
Sedangkan air akan kembali ke ginjal dan
seluruh tubuh," tandasnya.
Apa yang mendorong air bergerak kembali ke tubuh? Dalam percobaan pada tikus,
makanan tinggi garam bukan hanya membuat mereka haus, tapi juga lapar. Ini sepertinya berkaitan dengan sintesis urea (reaksi
kimia yang sebagian besar terjadi di hati dan
sedikit terjadi di ginjal). Temuan baru ini
mengubah pandangan para ilmuwan terkait
proses tubuh mencapai homeostasis (Kemampuan tubuh dalam mempertahankan organ)
dan metabolisme. (dnc/nmc/ncau/es)
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Analisa/dewanty ajeng wiradita

JAM BELAJAR: Sejumlah siswa belajar di
kelas pada pagi hari seperti biasanya.
Namun, tidak menutup kemungkinan ada
siswa yang merasa kemampuan belajarnya
lebih maksimal di malam hari.

Avinda Deviana
Kelas XII SMAN 15 Medan

BELAJAR dengan
kemampuan maksimal
bisa dipengaruhi
berbagai hal. Ada faktor
dalam diri (intrinsik), ada
juga faktor lingkungan.
Salah satunya, adaptasi
jam belajar, pagi atau
malam?

Saya lebih maksimal belajar di malam
hari karena suasana yang tenang. Tapi jika
sudah terlalu lelah, biasanya saya lanjut
mengulang pelajaran di waktu subuh esok
harinya hingga mendekati jam berangkat
sekolah.

Wahyu Andryani
Pelajar Kelas X Jurusan Akuntansi
SMK Swasta Jambi Medan
Menurut saya, belajar di waktu pagi hingga
siang adalah saat yang paling efektif. Lebih
fresh, lebih gampang menyerap pelajaran.
Namun, kadang-kadang jika diperlukan
belajar waktu dini hari juga baik seperti yang
saya terapkan. Pelajaran lebih mudah
dipahami dan ingat lebih lama. Saat ujian, trik
yang saya gunakan yaitu belajar dari subuh
sebelum ikut ujian.

Oleh: Dewanty Ajeng Wiradita

JAWABANNYA, ada yang lebih
nyaman di malam hari. Ada juga pada
siang hari. Bagi yang merasa maksimal
belajar di malam hari, faktor penyebabnya adalah suasana yang cenderung
tenang.
Avinda Deviana (17), siswi kelas XII
SMAN 15 Medan ini membenarkan
alasan tersebut. “Di pagi hari, saya paling
maksimal menyerap informasi selama
satu jam. Maka dari itu, saya ulangi lagi
di malam hari agar pelajaran lebih
terserap,” ujarnya pada Analisa.
Siswi yang baru saja diterima sebagai
mahasiswa di Universitas Sumatera Utara
ini lazimnya memaksimalkan pikirannya
belajar di malam hari untuk mata pelajaran eksakta dan di siang hari untuk
pelajaran bahasa dan materi pelajaran
yang menuntut hafalan.
Namun demikian, ia tetap mengupayakan cara untuk beradaptasi belajar di
sore hari. Hal ini berkat pengaruh ling-

kungan pertemanannya.
“Saat kelas XII ini, teman-teman di
sekolah kan biasanya bersama-sama
bahas soal di sore hari. Jadinya kalau
hanya saya yang tidak ikut, minder gitu.
Jadi termotivasi untuk ikut belajar juga.
Jika sudah mencapai batas kemampuan,
tapi saya teruskan, biasanya informasi
sudah sulit masuknya,” tuturnya.
Kesulitan menyerap informasi juga,
bagi dirinya, dipengaruhi kurangnya jam
tidur dan adanya sedikit gangguan
persoalan pribadi.
Adaptasi terhadap jam belajar juga
dipengaruhi kemampuan otak. Menurut
Dokter Spesialis Kejiwaan dr Mustafa M
Amin SpKJ(K), MKed, MSc, proses
belajar melibatkan tiga peran, yakni
kemampuan mengingat, imprinting
(penanaman informasi yang terbatas pada
suatu periode kritis), dan recall (memanggil kembali informasi).
Jika ketiga kemampuan tersebut dirasa

Care&Share Garden ala
Pak Fitra
Oleh: Nur Akmal
sekolah," ujar Pak Fitra.
KESEJAHTERAAN guru dan
Melalui program itu pula, Pak
keberlangsungan pendidikan para siswa
Fitra berharap guru-guru di
dari tahun ke tahun memang masih
sekolah dapat terbantu dengan
terus menjadi persoalan. Tidak
memanfaatkan lahan kebun yang
sedikit guru di seluruh penjuru
ada nantinya serta memberikan
negeri masih harus membanting
harapan kepada para guru untuk
tulang untuk memenuhi kehidupan.
tidak hanya berharap dari
Pun masih banyak siswa dan
bantuan dari pemerintah, dana
orangtua yang harus bersusah
BOS atau gaji semata untuk
payah untuk tetap
menyelesaikan masalah
melanjutkan pendidikan.
finansial yang dihadapi.
Kondisi itu mesti
Para guru yang juga
menjadi perhatian kita
hendak memperoleh
semua. Tentu kalau
manfaat dari lahan
bisa semua orang
tersebut juga bisa
mendapat
membantu mengolah
pendidikan yang
lahan yang renlayak, dan para
cananya akan
guru menjadi
ditanami dengan
sejahtera seperti di
tanaman pot, jambubeberapa negara
jambuan, rimbang dan
maju. Nah, salah satu
Pepaya California. Hasil
guru kita, punya
panen buah tersebut akan
gagasan untuk masalah
dikalkulasikan dan
tersebut. Namanya Pak
dibagikan ke warga
Fitra Syaifullah (25), guru
Fitra
Syaifullah
sekolah yang
SD Muhammadiyah 01,
membutuhkan.
Binjai.
"Intinya bagaimana sekolah mandiri
Berawal dari mengikuti kompetisi
dengan kebunnya sendiri di banding
menulis Resensi buku "Ayah", kisah
berharap dari dana BOS dan lainnya.
tokoh nasional Buya Hamka yang digelar
Kita coba pembagiannya di persen,
penerbit Republika dan Badan Amil Zakat
berasal dari modalnya dan siapa pengeNasional. Pak Fitra yang terpilih sebagai
lolanya. Misalnya ada guru yang siap
25 besar pemenang Literacy Award seIndonesia tersebut diminta untuk membuat mengolah lahan, maka persen untuknya
lebih besar. Selebihnya untuk siswa
gagasan atas masalah yang dihadapi
kurang mampu dan infrastruktur sesekolah dan pendidikan pada umumnya
kolah," tambahnya.
berdasarkan kisah Buya Hamka yang
Ia berharap program ini dapat memditulis dalam buku tersebut.
bantu banyak warga sekolah yang meMaka tercetuslah gagasan "Caremerlukan tambahan keuangan. Ia me&Share Garden" sebagai program
ngaku berniat menggagas program
mandiri, solusi masalah utama yang
tersebut untuk kepentingan bersama,
dihadapi para guru, yaitu kesejahteraan.
bukan perorangan. 29 April ini, Pak FiKonsepnya, akan dibangun kebun di
tra akan bertolak ke Bogor untuk
lingkungan sekolah yang akan ditanami
menerima penghargaan dan presentasi
tamanan yang dapat menghasilkan. Hasil
program tersebut kepada juri. Semoga
dari kebun tersebut nantinya dibagikan ke
berhasil ya Pak Fitra dan berhasil pula
guru maupun pegawai sekolah serta para
membangun dan mengembangkan
siswa yang membutuhkan.
"Care&Share Garden ini juga menjadi Care&Share Garden di sekolah serta
menularkan semangatnya pada sekolahprogram sekolah untuk mampu
sekolah maupun guru-guru lain semenyelesaikan masalahnya sendiri dan
Indonesia.
bermanfaat bagi civitas academica

berjalan maksimal di waktu tertentu (pagi,
siang, sore atau malam), maka jam
tersebutlah yang sesuai dengan kemampuan otaknya untuk menyerap dan
mengingat informasi. “Masing-masing
orang berbeda. Ada yang otaknya ‘segar’
untuk belajar di pagi hari. Ada juga siang
atau malam hari. Dan kebiasaan jam
belajar ini jika dipaksakan berubah akan
sulit dan berdampak negatif pada individu. Dampak tersebut berupa tidak
maksimalnya salah satu atau keseluruhan
peran dalam proses belajar yang saya
sebutkan tadi,” ujar dr Musafa.
Kemampuan ini juga dipengaruhi
intensitas dan kualitas jam tidur yang
biasa diberlakukan masing-masing
individu. Jika memiliki tidur berkualitas,
maka kemampuan otak akan maksimal
dalam proses belajar. Salah satu ciri tidur
berkualitas adalah perasaan segar ketika
bangun di pagi hari. Pasalnya, ketika kita
tidur, tubuh menjalankan proses perbai-

kan berbagai fungsi dalam tubuh. Salah
satunya adalah fungsi memori.
“Ada orang yang terbangun segar
dengan tidur hanya enam jam. Ada juga
dengan jumlah jam tidur lainnya. Ini jelas
mempengaruhi kemampuan belajar tiap
orang,” imbuhnya.
Lalu, bagaimana dengan teman-teman?
Para siswa dengan jam sekolah yang
menetap di pagi hari? Apakah semua
siswa memang memaksimalkan kemampuan otaknya di pagi-siang hari, tepatnya
jam belajar sekolah? Bagaimana jika di
malam hari?
“Para siswa kan sudah dibiasakan
dengan jadwal jam belajar sekolah dari
pagi ke siang hari. Biasanya ritme belajar
mereka juga akan menyesuaikan dengan
jam tersebut,” paparnya.
Ia kemudian menekankan pentingnya
individu mengenal jam terbaik saat
otaknya maksimal bekerja agar mudah
beradaptasi dan lebih produktif.

MAN-2 Juarai
KSM dan Aksioma Medan
MADRASAH Aliyah Negeri (MAN)
2 Model Medan menjuarai Kompetisi Sains
Madrasah (KSM) dan Ajang Kompetisi
Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma)
Tingkat Kota Medan Tahun 2017 yang
diselenggarakan di MAN 1 Medan Jalan
Willem Iskander, Sabtu (22/4).
Kompetisi tersebut berhasil menyeleksi
bibit unggul yang akan diutus ke kompetisi
selanjutnya pada KSM dan Aksioma
Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
yang akan digelar pada 25 hingga 27 April
mendatang. Demikian disampaikan Kepala
MAN 2 Model Medan, Dr H Burhanuddin
MPd kepada Analisa, Senin (24/4).
"Dalam kompetisi tingkat Kota Medan
ini, MAN 2 Model berhasil keluar sebagai
juara umum dengan meraih peringkat
pertama pada empat bidang studi dari enam
bidang sains pada KSM yang diperlombakan. Sementara, pada Aksioma, MAN 2
meraih juara pertama pada tiga cabang dari
lima bidang yang diperlombakan. Secara
keseluruhan, MAN 2 berhasil menyabet
tujuh emas, tujuh perak, dan tiga perunggu,"
ujarnya.
Disebutkannya, ia merasa senang siswa
MAN 2 Model dapat kembali unggul dalam
penguasaan sains dan seni. Dalam event
nasional, keunggulan sains dan seni siswasiswi MAN 2 Model juga telah teruji
dengan seringnya memenangkan penelitian
ilmiah di bidang sains modern.

"Tak hanya itu, begitu juga dengan yang
lainnya seperti olahraga karate, petanqui
dan seni marching band. Semoga ke depan,
prestasi ini dapat terus ditingkatkan,
katanya.
WKM Humas MAN 2 Model Medan,
Mohammad Al Farabi menyebutkan,
keberhasilan siswa-siswi tersebut menjadi
juara umum merupakan suatu kewajaran.
Sebab, para siswa-siswi itu sebelumnya
diterima pada awal ujian masuk menjadi
siswa MAN 2 ModelÂ melalui seleksi
yang ketat.
Adapun rincian juara KSM yang diraih
terdiri dari, Bidang Biologi juara pertama
Lisa Amalia, juara dua M Amirul Ilmi,
juara tiga M Saddam Zikri D, Bidang Fisika
juara satu M Fadhli L, juara tiga Haddad
Husain Lubis dan Bidang Ekonomi juara
satu Ade Triana Fauziah. Sementara, Bidang Geografi juara satu Nadiya, Juara
dua Anggia Jelita, Bidang Matematika juara
dua Taufik Akmal Nasution, Bidang Kimia
juara dua Irfan Gunawan Siregar dan juara
tiga Kanzi Insan Kasyidi.
"Pemenang Aksioma terdiri dari, juara
satu MTQ putra Rakha Isnandi, juara satu
MTQ putri Mutiara Nabila, juara satu
Kaligrafi putra Hambali, juara dua Kaligrafi
putri Fitri Ayadani, juara dua Pidato Bahasa
Inggris Dimas Pangestu dan juara dua
Singer Putra Liolli Ramadhan," tutupnya.
(indah pratiwi)

“Mood has to be controlled.
Otherwise, it's your master”
(Suasana hati harus dikendalikan.
Jika tidak, ia yang akan menjadi tuan)

Rizki Prahmana

Belajar Mitigasi Bencana
Hingga Juara Olimpiade
Oleh: Dewanty Ajeng Wiradita
AWALNYA coba-coba
berkutat untuk menambah
wawasan dan pengalaman. Lama-lama jadi
cinta dengan Ilmu
Geografi. Awalnya
belajar seputar mitigasi
bencana, hingga mengantarkan Rizki
Prahmana (17)
menjadi Juara I
Olimpiade Ilmu
Geografi diselenggarakan Universitas Negeri
Medan (UNIMED)
pada 2016.
Sebelumnya ia
pernah ikut
olimpiade yang
diselenggarakan
perguruan tinggi
negeri (PTN) lain,
namun sayangnya
kalah. “Sejak itu, saya
semakin termotivasi
belajar lebih untuk
mempersiapkan diri
lebih baik bagi kompetisi berikutnya.
Alhamdulillah bisa
menang olimpiade di
UNIMED,” tuturnya
seraya tersenyum.
Capaian ini tak
lepas dari usaha
giat belajarnya
yang disokong
keterlibatannya di ekstrakurikuler
Kelompok Ilmiah Remaja bidang ilmu
tersebut. Ia secara bertahap merasa
nyaman berkecimpung di dalamnya,
dengan dukungan guru pembimbing
dan materi pembelajaran yang tentunya
menarik baginya.
Menariknya materi pelajaran ini,
menurut siswa Kelas XII SMAN 15 ini
adalah karena memadukan beberapa
aspek dalam satu wadah. Berbagai
aspek tersebut meliputi ilmu alam,
sosial dan budaya.
Salah satu tema yang menurutnya
menarik adalah mitigasi bencana.
Contohnya, bencana banjir. Dengan
memahami gejala dan kriteria ling-

kungan dengan
baik, sebagai
manusia, bisa
mempersiapkan
diri lebih baik
pula saat datang
bencana. “Kita
jadi bisa bukan
hanya menyelamatkan diri
sendiri, tapi juga
orang lain,”
imbuhnya.
Selain tema
tersebut, ia juga
menyoroti tentang
sampah. Ia paham
bahwa sampah
plastik yang
dibuang sembarangan bisa
merusak lingkungan,
terutama permukaan
tanah. Sehingga
menyebabkan tidak ada
tanaman yang bisa
tumbuh di lahan
tersebut dan ini bisa
berdampak negatif
bagi sumber daya
alam.
Hal menarik lainnya
dari belajar Geografi
adalah kegiatan tinjau
lapangan saat mempelajari peta bumi.
Praktik lapangan
dijalankan dengan
mengukur jarak asli wilayah di
permukaan bumi dan membandingkannya dalam skala tertentu untuk
membuat sebuah gambar peta. Demikian untuk mengukur derajat kemiringan tanah.
Begitupun, anak kedua dari tiga
bersaudara kelahiran Klumpang, 11
Mei 1999 ini tak hanya berbakat di
bidang akademik. Tahun 2015 dan
2016 ia turut menjadi bagian tim
sepakbola sekolahnya di Liga Pendidikan Indonesia diselenggarakan Dinas
Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara
(Sumut).
“Saya memang hobi sepak bola,”
pungkasnya.

Rizki Prahmana

Analisa/istimewa

FOTO BERSAMA: Kepala MAN 2 Model Medan, Dr H Burhanuddin MPd berfoto
bersama para juara KSM dan Aksioma di Medan, baru-baru ini.

Aceh

Sabtu, 29 April 2017

Halaman 25

Dua Pelaku Cabul Diamankan
Kualasimpang, (Analisa)
Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Aceh
Tamiang mengamankan dua pelaku pencabulan di Kecamatan Seruway dan Karang
Baru, Kamis (27/4).
Penangkapan pertama dilakukan terhadap HS
(14) pelajar SMP, warga Dusun Harapan Jaya,
Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Atam
sekitar pukul 12.00 WIB. Tersangka HS
diboyong petugas setelah adanya laporan polisi
Nomor : LP/29/III/2017/ACEH/SPKT, tanggal
27 Maret 2017 tentang pencabulan terhadap anak.
Kapolres Aceh Tamiang AKBP Yoga
Prasetyo, SIK melalui Kasat Reskrim Iptu
Ferdian Chandra, S.Sos kepada Analisa Jumat
(28/4) di Mapolres Aceh Tamiang membenarkan kasus asusila terhadap anak tersebut.
“Tersangka sudah diamankan di Polres
Aceh Tamiang guna penyidikan lebih
lanjut,” katanya.
Dijelaskan, kasus tersebut terjadi pada
hari Senin (24/4) sekitar pukul 21.00 WIB,

di sebuah gudang TK M Saleh Aziz Dusun
Tangsi Lama, Kecamatan Seruway. Chandra
menambahkan, pelaku dilaporkan oleh orang tua korban dengan saksi dua orang yakni
D (22) dan M (14).
Pada hari yang sama, Kamis (27/4) sekitar
pukul 14.00 WIB, personel Satreskrim juga
menciduk seorang tersangka kasus serupa
terhadap anak. Pelaku berinisial, MRF (17) status pelajar SMA, warga Dusun Suka Damai,
Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru.
“Benar pelaku telah ditangkap berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/22/III/2017/
ACEH/SPKT, Tanggal 16 Maret 2017
tentang kasus pencabulan terhadap anak,
yang terjadi pada hari Selasa 14 Maret 2017.
“TKP-nya di areal kebun kelapa sawit di
Kecamatan Karang Baru,” ungkapnya.
Menurut Kasat Reskrim, pelaku dilaporkan oleh orang tua korban dengan dua saksi,
S (17) warga Karang Baru dan Vi (17) warga
Kualasimpang.(dhs)

Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Analisa/istimewa

DOA BERSAMA: Ratusan mahasiswa Akkes Aceh Utara
gelar doa bersama dan membaca Alquran, surat Yasin di
kampus setempat, Kamis (27/4).

Ratusan Mahasiswa Akkes
Gelar Doa Bersama
Lhoksukon, (Analisa)
Keputusan Pemkab Aceh Utara menutup Akademi Kesehatan (Akkes) menimbulkan kemarahan mahasiswa.
Akibatnya, mahasiswa sudah beberapa kali melakukan aksi
unjuk rasa sebagai penolakan keputusan tersebut.
Kali ini ratusan mahasiswa dan dosen Akkes menggelar
doa bersama dan membaca Alquran, surat Yasin di kampus
setempat, Kamis (27/4).
“Sehari sebelumnya kami menggalang koin di jalan raya
Medan-Banda Aceh. Koin itu akan disumbangkan ke Pemkab sebagai bentuk protes karena mengalihkan Akkes menjadi
UPTD Dinas Kesehatan Aceh Utara,” ujar mahasiswa Akkes,
Ulul Azmi kepada Analisa, Kamis (27/4).
Protes akan terus dilakukan sampai batas waktu yang
belum ditentukan. Koin yang terkumpul akan diberikan
kepada Pemkab sebagai wujud kepedulian mahasiswa terhadap pendidikan daerah ini.
“Kita berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan
yang telah diambil. Pihak Pemkab mengatakan akan menyampaikan kembali keputusan terkait Akkes pada Mei
mendatang,” ungkapnya.
Azmi menyebutkan, target koin pengumpulan koin Rp 10
juta dan direncanakan penggalangan koin terus dilakukan
hingga ada keputusan pihak terkait menyelesaikan
masalahnya ini.
Sebelumnya, Rabu (19/4), ratusan mahasiswa Akkes Aceh
Utara juga melakukan aksi damai di depan kantor bupati,
pendopo dan DPRK Aceh Utara.
Ketua BEM Akkes, Said Muhammad mengatakan,
pihaknya tidak akan menerima dan dengan tegas menolak
keputusan mengalih fungsikan Akkes menjadi UPTD.
“Saat ini kami melihat pendidikan sudah dibuat menjadi
ladang bisnis pemerintah daerah, dengan mengalihkan Akkes menjadi UPTD merupakan kesalahan besar bagi generasi
bangsa ini,” katanya.
Said menambahkan, pihaknya meminta pemerintah jangan
menjadikan Akkes sebagai simbol sejarah, dan jangan
merusak pendidikan anak-anak bangsa khususnya generasi
Aceh Utara. (bsr)

Guru BTQ Bekerja
Tanpa Upah
Blangpidie, (Analisa)
Puluhan guru Baca Tulis Alquran (BTQ) yang bertugas
di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Aceh Barat
Daya (Abdya) sejak awal Januari 2017 lalu tetap
menjalankan profesinya. Namun sayangnya, selama
bertugas mereka tidak lagi mendapatkan upah jerih
sebagaimana yang mereka terima setiap bulannya.
Data yang diterima wartawan
Jumat (28/4), sebanyak 93 BTQ yang
bertugas di sembilan kecamatan
sebelumnya merupakan tenaga kontrak Provinsi Aceh sejak tahun 2009
lalu. Sejak awal Januari 2017 lalu,
mereka dikembalikan ke daerah
masing-masing dengan dasar UU
Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah provinsi tidak lagi
berwenang membayar gaji guru
kontrak SD/SMP.
Guru kontrak SD/SMP yang gajinya selama ini dibayar dari Anggaran
Pendapatan Belanja Aceh (APBA),
mulai 1 Januari 2017 gajinya dinyatakan terhenti secara permanen. Sebaliknya, guru honorer SMA/SMK
yang sebelumnya menjadi tanggung
jawab pemerintah kabupaten/kota,
kini diambil alih provinsi dengan gaji
berbasis kinerja.
“Honor kami Rp650 ribu/bulan.
Sejak Januari lalu gaji kami tidak

dibayarkan lagi, katanya kami telah
menjadi tanggung jawab Pemkab.
Namun hingga saat ini nasib kami
tidak jelas,” ujar salah seorang guru
BTQ yang namanya tidak ingin
disebutkan.
Menurutnya, sejak adanya keputusan itu mereka tetap melakukan rutinitas sebagaimana biasanya. Pemkab
Abdya belum mampu memberikan
gambaran bagaimana nasib mereka ke
depan. Pihaknya berharap, Pemkab
Abdya dapat mengambil kebijakan
terkait nasib mereka yang tidak jelas.
Paling tidak dapat mengangkat mereka sebagai tenaga kontrak daerah.
Membenarkan
Kepala Dinas Pendidikan Abdya,
Drs H.Yusnaidi, MPd terkait hal itu
belum bisa dihubungi wartawan, nomor
telepon selulernya tidak aktif. Namun,Sekretaris Dinas Pendidikan Abdya,
Sabihismiruddin yang dihubungi
wartawan membenarkan 93 guru BTQ

Aceh Selatan Hambali kepada
Analisa di Tapaktuan, Kamis (27/4),
di sela-sela kegiatan pemeriksaan itu,
pemeriksaan dengan pendeteksian
dini gejala kanker serviks itu bekerjasama dengan Kodim 0107/Aceh Selatan.
Secara nasional, pelaksanaannya
bekerjasama dengan Organisasi Aksi
Solidaritas Era (OASE) Kabinet
Kerja dengan BPJS Kesehatan.
Kegiatan ini mendapat sambutan
dari para perempuan di Aceh Selatan,
terbukti dengan keikutsertaan peserta

Langsa, (Analisa)
Komandan Kodim 0104/Aceh Timur, Letkol Inf Amril
Haris Isya Siregar, SE yang baru saja selesai menunaikan
ibadah Umrah, langsung memimpin rapat kesiapan lomba
pembinaan teritorial (Binter) tingkat utama bulan Mei 2017.
Rapat kesiapan itu digelar di Aula Yudha Makodim 0104/
Atim, Selasa (25/4).
Dandim merasa bertanggung jawab penuh untuk mempersembahkan hasil terbaik pada lomba Binter tingkat utama
untuk mengharumkan nama satuan dan Kodam Iskandar
Muda di tingkat nasional.
“Kita akan bersaing dengan seluruh satuan di Indonesia,
untuk itu saya minta kerjasama para Danramil dan perwira
staf agar selalu menunjukkan yang terbaik” tandasnya.
“Lomba ini bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi,
namun bagi kita bersama untuk menunjukkan kepada seluruh
rakyat Indonesia tentang keberadaan Kodim 0104/Atim, salah
satu satuan di bawah naungan Kodam Iskandar Muda.
Meski pun berada di daerah bekas konflik, fakta di
lapangan menunjukkan, pembinaan teritorial yang dilakukan
oleh seluruh prajurit dapat menjaga suasana di Provinsi Aceh
tetap aman dan terkendali hingga saat ini.
Terbukti, katanya, pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan, di seluruh daerah khususnya Aceh berjalan kondusif.Kita tetap berusaha menunjukkan hasil maksimal, sesuai
semboyan “berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas”.
“Apapun hasilnya nanti, mari kita sama-sama berdo’a
semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan
bagi kita semua, amin ya rabbal alamin,” pinta Dandim.
Hadir pada rapat tersebut, Kasdim Mayor Inf Luthfi Hadi,
SH, Pabung Atam, Mayor Inf A. Yani, Pabung Atim, Mayor
Inf Sulistiyono, Danramil jajaran dan perwira staf Kodim
0104/Atim.(ed)

SDN 24 Ikuti ke LSS Nasional
Banda Aceh, (Analisa)
Tim penilai Lomba Sekolah Sehat (LSS)
dari pusat, Rabu (26/4) mengunjungi SD
Negeri 24 yang terpilih menjadi salah satu
wakil Banda Aceh mengikuti LSS tingkat
nasional.
Kedatangan tim disambut Wakil Walikota
Banda Aceh, Zainal Arifin didampingi
perwakilan Korea Selatan sebagai salah satu
NGO yang turut membantu pembangunan
sekolah tersebut pascatsunami.
Zainal Arifin dalam sambutannya mengapresiasi SDN 24 Banda Aceh sukses lolos ke
ajang nasional. Ia juga salut pada tim komite
sekolah yang telah menjalin komunikasi dan
kerja sama cukup bagus, sehingga sekolah
tersebut menjadi kebanggaan.
“Padahal Banda Aceh pada 26 Desember
2004 lalu luluh-lantak dihantam tsunami.
Hanya dalam kurun waktu 11 tahun, kita bisa
bangkit kembali baik pada pembangunan
fisik maupun semangat untuk menuju lebih
baik. Hal itu terbukti dengan keberhasilan
SDN 24 Banda Aceh berprestasi di tingkat
nasional,” ujar Zainal.
Keberhasilan itu tidak terlepas dari
bantuan dari negara-negara internasional dan
uluran tangan provinsi seluruh Indonesia.
Aceh kini bisa menjadi contoh semangat
pembangunan Negara Republik Indonesia.

Zainal juga mengapresiasi Pemerintah
Korea Selatan yang sangat aktif membantu
pembangunan sekolah-sekolah di Aceh
pascatsunami, termasuk SDN 24 Banda Aceh.
Bantuan yang diberikan tidak sia-sia, terbukti
sudah mampu mengikuti ajang lomba tingkat
nasional.
Ketua tim penilai, Tri Slamet Hariadi
mengatakan, pihaknya menilai SDN 24
Banda Aceh seobjektif dan sebaik mungkin
sesuai hasil pengamatan di lapangan. Tri
bersama tiga anggota tim penilai lainnya dari
Kemendikbud dan Kemenkes, tidak memberi
banyak janji tetapi akan memberi nilai terbaik
sesuai hasil pengamatan.
LSS merupakan ajang nasional yang
diikuti oleh sekolah tingkat TK/RA, SD/MI,
SMP, MTs, dan SMA/SMK/MA dari seluruh
Indonesia. Ajang ini merupakan bagian dari
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
“Program ini lahir dari SKB 4 menteri,
yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian
Agama, Kementerian Pendidikan Nasional,
dan Kementerian Dalam Negeri) tahun 1984,”
jelas Tri sambil menambahkan, pembinaan
kesehatan untuk UKS anak usia sekolah yang
berada di TK/RA dan SD/MI, lebih banyak
diarahkan pada upaya kebersihan perorangan
seperti sikat gigi, cuci tangan dengan sabun
sebelum makan, dan sebagainya. (irn)

JKN-KIS dalam pemeriksaan gratis
IVA/pap smear itu, kata Hambali.
Dijelaskan, pemeriksaan dan
deteksi dini IVA/pap smear bagi
seluruh perempuan tidak hanya
sebatas waktu dan momentum Hari
Kartini saja, melainkan dapat melakukan pemeriksaan setiap saat.
Peserta JKN-KIS khususnya diberitahu bahwa pemeriksaan bisa dilakukan satu kali setahun untuk IVA/
pap smear pada laboratorium/klinik
yang bekerjasama dengan BPJS dan
Puskesmas, kata Hambali.(m)

Analisa/iranda novandi

BERI SAMBUTAN: Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin memberi sambutan dalam
acara pemilihan sekolah sehat, Rabu (26/4).

Dewan Kembalikan LKPj Bupati Atam

Analisa/istimewa

Dandim Pimpin Rapat
Kesiapan Binter

nya hanya Rp173 miliar. Rata-rata desa atau
kampung di daerah dataran tinggi Gayo itu
mendapatkan dana desa mencapai Rp800 juta.
Sekretaris Kampung (banta) Kute Lot,
Kecamatan Kebayakan, Zaenal Bahari menyatakan, prioritas bantuan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dari pada pembangunan
fisik dinilainya sangat tepat dan lebih terarah.
Kondisi ekonomi masyarakat di daerah
dingin itu sebenarnya cukuplah sulit. Masih
banyak terlihat orang melakukan pekerjaan
yang tidak sesuai dengan kemampuannya
karena terdesak tuntutan ekonomi, kata Zaenal.
“Masih banyak masyarakat miskin di
Aceh Tengah ini yang perlu mendapatkan
bantuan dana desa. Harus diciptakan lapangan usaha berbasis kerakyatan, sehingga
membuka lapangan kerja yang berujung
pada peningkatan ekonomi, ” sebutnya.
Zaenal kurang sepaham jika dana desa
lebih terkonsentrasi untuk pembangunan
fisik. Kondisi tersebut akan menciptakan
ruang terjadinya permasalahan baru di
tingkat kampung. Tidak sedikit terjadi kasus
gara-gara dana desa harus berurusan dengan
pihak hukum dan otomatis aparatur kampung
ikut terseret.(jd)

Pemeriksaan Gratis Pap Smear
Tapaktuan, (Analisa)
Sebanyak 500-an perempuan di
Aceh Selatan melakukan pemeriksaan gratis IVA/pap smear di Unit
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Samadua, Aceh Selatan, Rabu (26/4).
Kegiatan itu dilaksanakan dalam
rangka peringatan Hari Kartini 21
April 2017 dan bersamaan dengan
kegiatan bulan bakti gerakan PKK di
Aceh yang pencanangannya dilakukan Gubernur Aceh Zaini Abdullah
di Tapaktuan, Kamis (27/4).
Menurut Kepala BPJS Cabang

RAPAT KESIAPAN: Dandim 0104/ Aceh Timur memimpin rapat kesiapan lomba Binter, di Aula Yudha Makodim,
Selasa (25/4).

itu semula merupakan kontrak Provinsi
Aceh.
Dijelaskan, upah para guru tersebut
tidak bisa dibayarkan, karena anggaran
untuk pembayaran upah mereka tidak
tersedia dalam APBK 2017 yang disahkan melalui Perbup beberapa waktu
lalu. Hal itu dikarenakan surat pelimpahan 93 guru itu terlambat dikirimkan
oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh, sehingga besaran anggaran untuk membayar upah mereka tidak masuk dalam
APBK.
“Surat pelimpahan guru BTQ itu
baru kami terima hari ini melalui
kepala dinas, sementara APBK Abdya telah disahkan jauh-jauh hari,
sehingga tidak mungkin dilakukan
pengusulan kembali,” paparnya.
Pihaknya sangat menyayangkan atas
keterlambatan pelimpahan para guru
tersebut. Upaya untuk memaksukan
mereka ke dalam tenaga kontrak daerah
akan tetap diupayakan, mengingat
tenaga mereka sangat dibutuhkan.
“Akan kami upayakan untuk diusulkan dalam APBK Perubahan
2017, kalau tetap tidak bisa akan
diusulkan dalam APBK Tahun 2018.
Intinya kami akan tetap berupaya
semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka, sebab tenaga mereka sangat dibutuhkan di sejumlah
sekolah,” pungkasnya.(ags)

Takengon, (Analisa)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Kampung Kabupaten
Aceh Tengah melalui sekretarisnya, Windi
Darsa mengharapkan pemerintah desa dapat
merealisasi penggunaan dana desa tahun
2017 lebih memprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, kata Windi, dana desa
tidak terkuras habis untuk pembangunan
fisik saja, tetapi dapat dimanfaatkan pula
untuk pemberdayaan ekonomi sesuai dengan
keinginan dan harapan dari pemerintah pusat.
Dikatakan, dua tahun terakhir pemerintah
desa di Aceh Tengah lebih banyak menghabiskan dana desa untuk pembangunan fisik
dari untuk meningkatkan sumber daya
manusia melalui program pemberdayaan.
“Sudahlah, tahun sebelumnya bangunan
fisik yang banyak, kita mengharapkan ada
pemberdayaan sehingga roda ekonomi terus
berputar. Pemerintah pusat mengharapkan
satu desa bisa muncul satu produk,” ujarnya
kepada wartawan di Takengon, Jumat (28/4).
Ia menambahkan, tahun 2017 dana desa
yang dikucurkan ke Kabupaten Aceh Tengah
mencapai Rp221 miliar lebih, tahun sebelum-

Kualasimpang, (Analisa)
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tamiang secara kompak
memutuskan mengembalikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Aceh Tamiang
(Atam) Tahun 2016 untuk diperbaiki.
Pengembalian LKPj tersebut dikarenakan adanya temuan sejumlah data
yang diduga hasil copy paste dari tahun
sebelumnya.Sejumlah data yang dinilai
kurang valid tersebut disampaikan oleh
Fraksi Merah Putih yang dibacakan
Juanda, SIP.

Dalam pandangan umum Fraksi
Merah Putih antara lain menyebutkan,
LKPj Tahun 2016 Bupati Aceh Tamiang
telah disusun dengan sembrono, tidak
hati-hati dan tidak didukung oleh data
yang valid serta menampilkan informasi
pelaksanaan pemerintahan tidak sesuai
dengan tahun anggaran yang seharusnya
termuat dalam sebuah dokumen LKPJ
Bupati.
“Perhatian pertama adalah pada data
yang digunakan untuk menggambarkan
pertumbuhan ekonomi / PDRB di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016 bukan-

Analisa/dede harison

SAMPAIKAN: Juanda, SIP tengah menyampaikan pandangan umum Fraksi Merah
Putih dalam sidang paripurna terkait LKPj 2016 Bupati Aceh Tamiang di Gedung
DPRK Aceh Tamiang, Rabu (26/4).

lah data aktual, data yang digunakan
merupakan data tahun 2013,” ujar Jaunda
dalam sidang paripurna pandangan
umum fraksi-fraksi yang digelar di ruang
sidang utama Gedung DPRK setempat,
Rabu (26/4) sekitar pukul 10.00 WIB.
Sidang dipimpin Wakil Ketua II
DPRK Aceh Tamiang, Nora Idah Nita,
SE dihadiri Wakil Bupati Drs Iskandar
Zulkarnain, para asisten, kepala dinas dan
camat. Putusan pengembalian nota LKPj
Bupati Aceh Tamiang ini merupakan
hasil kesepakatan seluruh anggota dewan
yang hadir dalam sidang itu.
Menurut Fraksi Merah Putih, terjadi
ketidakkonsistenan data mengenai laju
pertumbuhan rill PDRB Aceh Tamiang
selama tahun 2012-2015, angka yang
ditampilkan sangat berbeda dengan
angka dalam dokumen LKPJ tahun
sebelumnya, padahal masih menunjuk
kepada angka tahun yang sama.
Ditemukan juga ketidaksinkronan
antara program dan kegiatan yang
disampaikan dalam LJPJ TA 2016
dikaitkan dengan program dan kegiatan
yang ada pada APBK-TA 2016 termasuk
perubahannya. Misalnya, pada pelaksanaan di BLHK disebutkan kegiatan
pembangunan RTH di Tualang Cut.
Demikian juga pada kerjasama daerah
dengan pihak ketiga yakni BLHK disebutkan pada bidang kerjasama pada
angka 25 yaitu pembangunan RTH di
Tualang Cut.
Sangat berbeda
“Kemudian terjadi ketidakkonsistenan
data mengenai laju pertumbuhan rill
PDRB Aceh Tamiang selama tahun
2012-2015 yakni angka yang ditam-

pilkan sangat berbeda dengan angka
dalam dokumen LKPJ tahun sebelumnya, padahal masih menunjuk kepada
angka tahun yang sama,” ungkapnya.
Kegiatan lainnya yang disampaikan
politisi PAN ini yaitu pembangunan WC
SDN Suka Makmur merupakan program
tahun 2015 tetapi kegiatan ini dilaporkan
kembali dalam LKPJ TA 2016, pengadaan dan pemasangan solar cell di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga
kegiatan tahun 2015 dan dilaporkan lagi
dalam LKPJ APBK 2016.
Menyangkut urusan pekerjaan umum
yakni pembuatan sistem informasi atau
data base jalan dan jembatan (swakelola), pembangunan laboratarium Bina
Marga Dinas PU, pembangunan gedung
asrama mahasiswa Aceh Tamiang,
pembuatan DED embung Marlempang
dan penetapan Qanun Tata Ruang
semuanya program tahun 2015, kegiatan
tersebut dilaporkan sebagai kegiatan
dalam LKPJ Tahun 2016 Bupati Aceh
Tamiang.
Faksi Merah Putih juga menyinggung
berkaitan dengan urusan kehutanan yaitu
pengadaan mobilitas air, pembuatan embung air, perencanaan pembuatan hutan
kota, penanaman restorasi di kawasan
hutan, pemetaan lahan kritis kawasan
mangrove Aceh Tamiang adalah kegiatan tahun 2015 yang dimasukkan dalam
LKPJ TA 2016. Kegiatan pada kantor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pengadaan kendaraan
fungsional pengangkut calon KB dan
pengadaan mobil boks merupakan
kegiatan APBK TA 2015 yang masih
dilaporkan dalam LKPJ TA 2016.

Ditegaskan, informasi pelaksanaan
tugas pembantuan dalam LKPJ TA 2016
Bupati Aceh Tamiang merupakan copy
paste dari pelaksanaan tugas pembantuan
pada APBK TA 2015 yakni pada Dinas
Pertanian Peternakan, Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta
Dinas Kesehatan, sehingga tidak menginformasikan pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan selama tahun
2016.
Selanjutnya, informasi mengenai
koordinasi dengan instansi vertikal di
daerah, pembinaan batas wilayah serta
pencegahan dan penanggulangan bencana dalam LKPJ TA 2016 Bupati Aceh
Tamiang adalah copy paste dari LKPJ
TA 2015, sehingga tidak diperoleh
informasi mengenai penyelenggaraan
pemerintahan selama tahun 20116.
Juanda menyatakan, dewan sangat
kecewa dengan kinerja Bupati Aceh
Tamiang yang telah menyerahkan dokumen LKPJ tidak sesuai dengan harapan
dan tidak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta meminta
menghentikan proses pembahasan LKPJ
TA 2016 dan diserahkan kembali untuk
diperbaiki.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Iskandar
Zulkarnain usai sidang paripurna kepada
Analisa mengaku terkejut ada bahasa
copy paste terhadap LKPj 2016. Namun
dirinya tidak tahu kenapa hal ini bisa
terjadi dan akan mempelajarinya dan
mempertanyakan kepada SKPK terkait.
“Ya kita tidak tahu siapa tim yang
membuat LKPj, nanti pasti akan diperbaiki kalau ada hal seperti itu,” katanya.(dhs)
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Baterai Lampu Jalan Tenaga Surya Dicuri
Langsa, (Analisa)
Baterai lampu jalan bertenaga surya
di depan ruang terbuka hijau (RTH)
atau hutan kota di Gampong (desa)
Paya Bujok Seulamak, Kecamatan
Langsa Baro, dicuri orang tak dikenal
(OTK).
Informasi diperoleh Analisa, Jumat
(28/4) menyebutkan, baterai lampu
itu baru diketahui warga hilang ketika
pada malam hari tidak menyala seperti
biasa. Kotak tempat penyimpan baterai sudah terbuka. Pencurian itu
terjadi dalam sepekan terakhir ini.
Pantauan di lapangan terlihat ada
sekitar dua baterai pada lampu tenaga
surya di gampong Paya Bujok Seulamak yang dicuri OTK, sehingga
sepanjang jalan depan RTH menjadi
gelap.
Warga Kota Langsa, Dede mengatakan, keberadaan lampu jalan itu
sangat penting untuk menerangi lokasi
RTH agar tidak rawan aksi kriminal.
Pemko Langsa menggunakan tenaga
surya untuk mengurangi daya listrik
dan mendukung program ramah
lingkungan.
Namun, program itu terkesan tidak
berhasil karena tidak didukung oleh
orang yang tidak bertanggung jawab
dengan mencuri baterai pada lampu
tenaga surya.
“Kita menduga pencuri menggunakan tangga dalam melakukan aksi-

Analisa/suhada

AMATI: Sejumlah warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara mengamati air bah yang terus mengalir ke permukiman mereka,
Jumat (28/4).

Banjir Landa
Lima Kecamatan Agara

Kutacane, (Analisa)
Pasca diguyur hujan selama beberapa jam, Jumat (28/
4), wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) dilanda
banjir. Tercatat ratusan rumah warga di lima kecamatan
tergenang banjir dan tiga di antaranya rusak.
Banjir menggenangi wilayah Kecamatan Bambel, Lawe Alas, Semadam, Tanoh Alas, dan Darul Hasanah
akibat luapan air sungai setempat,
sehingga sangat meresahkan warga 12
desa (gampong) yang tersebar di lima
kecamatan tersebut.
Meski dipastikan tidak ada korban
jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta, karena selain merusak dua rumah warga Desa Kuta Batu Dua dan satu rumah warga Desa Rih
Mbelang, Kecamatan Lawe Alas,
banjir juga menerjang puluhan hektare
lahan perkebunan jagung dan kakao
masyarakat.
Pantauan Analisa di lokasi, terlihat

pemukiman warga digenangi air,
begitu juga lahan perkebunan. Seperti
di Kecamatan Lawe Alas, akibat luapan Sungai Pio yang melintasi permukiman warga daerah pegunungan
itu, membuat dua rumah rusak, yakni
milik Obos (52) dan Dankomeng (45).
Selain banjir kiriman dari pegunungan, sekitar 6 desa di Kecamatan
Lawe Alas dilanda banjir akibat
luapan Lawe (sungai) Alas. Genangan
air di dalam rumah warga rata-rata
dengan ketinggian sekitar 30 cm.
Kebun jagung dan kakao milik warga
yang berada di daerah aliran sungai
(DAS) hanyut terkikis abrasi.
“Sejak, Kamis (27/4) malam debit
air Lawe Alas terus meninggi, hingga

Membangun Simeulue
Butuh SDM Handal
Banda Aceh, (Analisa)
Kabupaten Simeulue yang sudah mekar dari Aceh Barat
18 tahun lalu, masih terus mengalami berbagai persoalan,
seperti kemiskinan dan pengangguran. Sejumlah tokoh asal
kepulauan itu pun mengupas berbagai permasalahan tersebut
di Banda Aceh, Rabu, (26/4).
Solusinya, yakni membangun Pulau Simeulue membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam bincang-bincang ringan
itu adalah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Aceh periode 2004-2009, Saifuddin Samin,
Agusnin Arif (Ketua Himpunan Masyarakat Simeulue/
Himas di Banda Aceh), Sukrin Abidin, Abdurrahman dan
lainnya.
“Untuk membangun Simeulue itu, harus dilihat terlebih
dahulu apa persoalan yang terjadi di sana sekarang. Tidak
boleh hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga
sangat dibutuhkan SDM,” kata Saifuddin seraya menambahkan, potensi yang ada di Simeulue cukup banyak.
Dalam pertemuan itu, banyak hal lain dikupas, mulai dari
bidang pertanian, perikanan, perkebunan, pemberdayaan dan
peningkatan perekonomian masyarakat Pulau Simeulue.
Saifuddin, menilai, Simeulue masih kekurangan SDM
bila dibandingkan daerah lain, apalagi dengan negara lain.
Untuk itu, pemerintahan kedepan disarankan lebih memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki generasi penerus,
sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah
kepulauan ini bisa maju setara dengan daerah-daerah
lainnya.
Membangun Kepulauan Simeulue harus didukung
dengan pembangunan kongkrit di sektor kelautan, perikanan,
pertanian, dan kehutanan. “Bila ketiga sektor ini mampu
digerakkan dan berhasil, dipastikan sektor lainnya akan
menyusul maju,”uhar Sukrin Abidin.
Sementara Ketua Himas, Agusnin Arif mengatakan,
semua program pembangunan yang kini telah direncanakan
pemerintah, harus dikawal agar bisa terwujud dan tepat
sasaran.
“Kalau tidak dikawal, program-program yang telah dibuat
itu akan sia-sia,” katanya. (bei)

Analisa/barlian erliadi

BAHAS: Sejumlah tokoh asal Simeulue yang tergabung
dalam Himas Banda Aceh membahas masa depan
pembangunan wilayah kabupaten kepulauan tersebut di
masa mendatang, Rabu (26/4).

akhirnya meluap ke permukiman
warga. Sejauh ini memang tidak ada
korban jiwa, namun membuat warga
panik karena derasnya aliran sungai,”
sebut Kepala Desa Kuta Batu, Seh M
Amin kepada Analisa.
Desa Lawe Ijo dan Pinding, Kecamatan Bambel juga dilanda banjir.
Puluhan rumah dan lahan perkebunan
warga yang berada di DAS Kisam
terkikis abrasi dan terendam air luapan
sungai tersebut. Kerugian materi
diperkirakan mencapai puluhan juta
rupiah akibat rusaknya tanaman
jagung dan kakao milik warga.
Kondisi yang tak jauh berbeda
terlihat di Kecamatan Semadam, Tanoh
Alas, dan Darul Hasanah. Puluhan
rumah digenangi banjir, dengan kondisi
paling parah di Desa Suka Makmur,
Khutung Mbelang, dan Kuta Ujung.
Genangan air merambah ke permukiman warga Kuta Ujung dan Khutung Mbelang akibat luapan Lawe
Alas. Kendati tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai

puluhan juta rupiah akibat kerusakan
tanaman jagung, kakao, dan padi milik
petani.
Warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Semadam, salah satu permukiman yang porak- poranda akibat
banjir bandang beberapa waktu lalu,
sangat resah akibat luapan air dari atas
permukiman kembali menghantam
rumah-rumah mereka disertai material bebatuan, kayu dan lumpur hingga
menutupi badan jalan penghubung
Kutacane-Sumatera Utara.
“Setelah hujan reda, tumpukan
material langsung dibersihkan dari
badan jalan, karena sejumlah alat berat
memang masih berada di lokasi banjir
bandang tersebut,” kata Kabid Kedaruratan dan Pencegahan BPBD Aceh
Tenggara, Hasbullah.
Hingga berita ini diturunkan, banjir
di lima kecamatan sudah mulai surut,
mayoritas penghuni rumah terlihat
bekerja ekstra keras membersihkan
rumah masing-masing dari endapan
lumpur.(shd)

nya. Karena baterai terletak dalam
kotak di tiang lampu. Sejumlah baterai pada tiang lampu tidak kelihatan
di kotaknya dan kabel yang menghubungkan baterai dengan lampu juga
sudah terputus,” ujarnya.
Diharapkan, kepada pihak keamanan setempat untuk mencari siapa pelaku pencuri baterai, karena tindakan
itu telah merugikan masyarakat.
Hal senada dikatakan, Baktiar, ke-

beradaan lampu jalan untuk menerangi
kawasan gampong , mengantisipasi
terjadinya aksi kriminal seperti perampokan, jambret dan lainnya. Apalagi,
kawasan gampong itu sunyi pada malam hari.
“Pihak kepolisian setempat melalui
Babbinkamtibmas harus melakukan
patroli setiap malam untuk mengantisipasi agar baterai lampu jalan lain
tidak dicuri,” ujarnya.(dir)

Analisa/sudirman

KOTAK BATERAI:Warga Kota Langsa menunjuk salah satu kotak tempat
menyimpan baterai lampu jalan bertenaga surya sudah terbuka karena dicuri
OTK, Jumat (28/4).

YSKI dan “Debora” Kunjungi
Korban Banjir
Kutacane, (Analisa)
Banjir bandang yang menimpa
warga di Kabupaten Aceh Tenggara
(Agara) pada 11 April lalu menyisakan
beban dan trauma.
Bencana yang disebut sebagai banjir bandang terbesar beberapa tahun
terakhir itu, melanda Kecamatan Lawe
Sigala-gala, Semadam dan Kecamatan
Babul Makmur . Dua orang tewas
termasuk bayi berusia 1,5 tahun, 684
keluarga atau 2.821 jiwa mengungsi.
Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI), Pengurus Kebaktian
Wanita Debora dan sejumlah donatur
dari Sumatera Utara, Kamis (27/4),
mengunjungi warga korban banjir di
Kecamatan Lawe Sigala-gala.
Kunjungan dipimpin Pembina
YSKI Dr RE Nainggolan MM, koordinator kemanusiaan YSKI drg Annita,
Pdt Indra Hutauruk, Sekretaris PIKI
Sumut Jadi Pane, SPd, pengurus Kebaktian Wanita Debora dan relawan
lainnya. Kehadiran rombongan selain
disambut warga, juga hadir anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tenggara Arnold
Napitupulu, para tokoh masyarakat
dan aparat desa.
RE Nainggolan menyebutkan,
kabar bencana banjir di Aceh Tenggara
mengejutkan warga Sumatera Utara.

Alasan itulah, pihaknya langsung
melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan yang mau terbuka hatinya
membantu warga yang terkena dampak banjir.
"Pak Arnold yang merupakan anggota DPRK di sini, perwakilan warga
juga langsung menghubungi kami.
Kami tidak memiliki uang, namun kami memiliki hati, tenaga dan kemauan
untuk melakukan ini," ujarnya yang
disambut ratusan siswa SDN Lawe
Tua Kecamatan Sigala-gala.
Adapun bantuan yang diserahkan
di antaranya, perlengkapan sekolah
untuk seluruh siswa SDN Lawe Sigalagala. Juga diberikan pakaian layak
pakai, sepatu sekolah, susu untuk anak
batita dan yang lainnya.
Diharap, bantuan yang tidak banyak
jumlahnya bisa meringankan para
orangtua siswa. Di hadapan siswasiswi SD yang tidak mengenakan alas
kaki itu, RE Nainggolan mengatakan
dirinya berharap agar ke depan akan
banyak orang sukses dari antara anakanak tersebut.
Annita menyebutkan, pihaknya
tidak lagi menyerahkan bantuan sembako, karena menurut informasi yang
diperoleh pihak Pemkab Agara memberikan bantuan kebutuhan pangan. Ia
mengapresiasi langkah yang dilakukan

pemerintah setempat.
"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada donator yang membantu
YSKI selama ini, sebab acara ini bisa
berjalan dengan adanya dukungan para
donator," katanya.
Anggota DPRK Aceh Tenggara
Arnold Napitupulu menyampaikan
ucapan terima kaih atas perhatian dari
YSKI, Kebaktian Wanita Debora
Medan, para tokoh Sumatera Utara
terhadap warga korban banjir bandang.
Mewakili SDN Lawe Tua, Marince
br Panjaitan selaku guru mengucapkan
terimakasih kepada para donatur.
"Terimakasih banyak, semoga anakanak akan bisa belajar dengan lebih
baik. Sebelumnya juga ada bantuan
seragam dari desa," ujarnya.
Wakil Bupati Aceh Tenggara H Ali
Basrah juga berterima kasih atas bantuan yang disampaikan YSKI dan
rombongan.
Ali menjelaskan, pihaknya saat ini
berupaya melakukan pembersihan
lokasi pascabanjir. Juga telah dilakukan komunikasi dengan pemerintah
pusat untuk kucuran bantuan pembangunan rumah warga yang tertimbun
banjir.
Untuk jangka panjang pihaknya
sudah menyediakan lahan untuk
relokasi warga. (rel/sug)

Empat Lembaga Kecam Tindakan
Pengancaman
Meulaboh, (Analisa)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Meulaboh, GeRak Aceh Barat, SMUR, dan
Pospera Kabupaten Nagan Raya, mengecam
dan menyelesali adanya tindakan pengancaman dan upaya penculikan terhadap
sejumlah perangkat Gampong Cot Mee,
Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya.
Korban pengancaman masing-masing
Keuchik (kepala desa) Abdul Manan,
Sekretaris Desa Tgk.H. Ahmat Khairan, dan
Bendahara Isnani. Peristiwan tersebut terjadi
pada 15 April 2017 dan penculikan dialami
Razimah (55), warga Cot Mee, Kecamatan
Tadu Raya, Nagan Raya.
Koordinator LBH Meulaboh, Herman
mewakili keempat lembaga tersebut, Jumat
(28/4) mengatakan, berbagai ancaman dan
upaya penculikan terhadap korban terus
berlangsung hingga beberapa hari ke depan
sejak teror pertama pada 15 April 2017 lalu
oleh orang tak dikenal (OTK).
Pada 16 April 2017 sekitar pukul 04.30
WIB, Keuchik Abdul Manan diteror oleh
sekelompok OTK dengan menyuruh keluar
dari rumah. Ia juga diancam akan ditembak
dan rumahnya dibakar.
Kemudian peneror mengirim pesan
singkat melalui HP, yang intinya nyawa
Keuchik Abdul Manan dan keluarga dalam
bahaya. Mereka akan dihabisi kecuali
sengketa tanah dengan salah satu perusahaan
segera diselesaikan.

Hal serupa juga dialami Razimah yang
merupakan makcik Keuchik Abdul Manan.
Ia sempat menjadi korban penculikan oleh
dua OTK di rumahnya. Mulut korban
disumpal dengan amplop kosong dan
matanya ditutup dengan isolasi hitam.
Korban sempat dibawa sejauh ratusan
meter, namun akhirnya bebas karena
memberikan perlawanan dan berteriak minta
tolong, sehingga kedua OTK melarikan diri.
Saat menculik korban, kedua OTK sempat
menyatakan; “Tidak dapat Pak Keuchik,
makciknya pun jadilah kita habisi!”.
Dikatakan, peristiwa penculikan yang
menimpa Razimah itu sudah dilaporkan ke
Polres Nagan Raya dengan Laporan Polisi
Nomor STTLP/24/IV/2017 RES NARA,
tertanggal 21 April 2017. Namun, sampai
saat ini belum ada titik terang dari kepolisian
terkait kasus tersebut.
Karenanya, keempat lembaga dari barat
selatan Aceh itu meminta kepada pihak
kepolisian agar lebih serius mengusut perkara
ini, dengan segera menangkap pelaku demi
penegakan supremasi hukum dan hak asasi
manusia (HAM).
“Kami meminta kepolisian untuk bertindak lebih tegas dan serius dalam upaya
pengungkapan kasus teror disertai penculikan terhadap salah satu warga Cot Mee.
Sebab, tindakan OTK tersebut sudah membuat kondisi korban sangat tertekan dan
trauma,” tandas Herman. (agp)

BPBK Imbau Warga Waspadai
Banjir Luapan
Blangpidie, (Analisa)
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Barat Daya (Abdya)
mengimbau warga untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap bahaya banjir luapan
yang kemungkinan terjadim kapan saja.
Sebab, dalam sepekan terakhir, kabupaten
dengan sembilan kecamatan dan 152 desa
itu kerap diguyur hujan dengan intensitas
rendah, sedang dan tinggi.
Kepala BPBK Abdya, Amiruddin kepada
wartawan Kamis (27/4) menyebutkan, saat
ini memang bukan musim penghujan, namun
intensites hujan yang melanda wilayah
Abdya dan sekitar bisa memicu terjadinya
banjir luapan.
Seperti hujan dengan intensitas tinggi
yang mengguyur Abdya, Rabu (26/4), dari
siang hingga sore hari, mengakibatkan
beberapa titik lokasi dilanda banjir luapan.
Di antaranya di kawasan Babah Lhok,
kompleks perumahan rumah sehat sederhana
(RSS) Desa Mata Ie dan di jalan nasional
kawasan Desa Alue Mangota Kecamatan
Blangpidie yang mengkibatkan arus lalulintas macet hingga beberapa jam.

Kemudian, di kawasan Alue Dama, Kecamatan Setia, di Desa Alue Seulaseh, Kecamatan Jeumpa yang mengakibatkan pengaman tebing dan tempak berwudu Masjid
Nurul Iman amruk dihantam arus air.
Terkait kondisi itu, pihaknya jauh-jauh
hari telah menyiapkan tim reaksi cepat yang
disebar di sembilan kecamatan guna dapat
menginformasikan kepada posko induk
BPBK Abdya jika sewaktu-waktu terjadi
banjir luapan ataupun bencana alam lainnya.
Tim ini akan terus memantau setiap titik
yang dianggap i kawasan rawan bencana,
sehingga upaya evakuasi dan penanggulangan dapat secepat mungkin dilakukan.
Data yang diterima wartawan dari BPBK
Abdya, sedikitnya terdapat 40 titik yang
kerap menjadi langganan banjir luapan. yang
berada di seluruh kecamatan.
“Dulu banjir luapan hanya terjadi sekali
atau dua kali dalam setahun, itu pun sifatnya
hanya luapan biasa. Tapi beberapa tahun
terakhir, banjir di Abdya sudah tergolong
parah dan terjadi setiap kali hujan dengan
intensitas tinggi dan sedang. Untuk itu, kita
semua harus tetap waspada,” ujarnya.(ags)

Analisa/istimewa

KUNJUNGI: Pengurus Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI), Pengurus Kebaktian Wanita Debora dan
sejumlah donatur dari Sumatera Utara mengunjungi warga korban banjir di Kecamatan Lawe Sigala-gala, Aceh
Tenggara, Kamis (27/4),.

Bupati Dilaporkan ke Komnas HAM
Lambaro, (Analisa)
Lima perwakilan korban tsunami
yang masih menempati barak di
Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya melaporkan Bupati Aceh Besar, Mukhlis
Basyah dan Kapolsek Ingin Jaya ke
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM).
Kelimanya adalah Habibah (65),
Abdullah (50), Puspa Dewi (42),
Nurul (55), Nurzahri (30). Laporan ini
terkait dengan pembongkaran barak
secara paksa oleh Satpol PP Aceh
Besar atas perintah Bupati Aceh
Besar. Korban tsunami yang belum
mendapat rumah dan masih tinggal di
barak Bakoy tersebut berjumlah 18
kepala keluarga (KK).
Para korban ini belum mendapatkan rumah bantuan, walaupun nama
mereka sudah ada dalam SK Bupati
dan BRR sebagai penerima rumah
bantuan tsunami. Namun sampai saat
ini belum juga mendapatkan tempat
tinggal sebagai korban tsunami lainnya.
Satpol PP dengan bantuan pengamanan dari Polsek Ingin Jaya menghancurkan paksa bangunan barak
tersebut dengan barang-barang yang
masih tertinggal di dalamnya. Permintaan warga agar tidak dibongkar
dulu kepada Asisten I Setdakab Aceh
Besar, Mukhtar dan Kasatpol PP,

Rahmawati tidak diindahkan.
Bahkan, Gubernur Aceh telah
meminta tidak dibongkar dulu sampai
ada bangunan rumah permanen bagi
mereka, namum hal tersebut tidak
ditanggapi oleh Kasatpol PP. Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh Soedarmo
dan Wakapolda Aceh juga telah
meminta kepada Pemkab Aceh Besar
tidak membongkar dulu 18 barak yang
memang korban tsunami.
Tidak diindahkan
“Itu juga telah disampaikan kepada
Satpol PP di lapangan namun tudak
diindahkan, dan pada 23 April Gubernur Zaini Abdullah juga telah meminta
agar Pemkab Aceh Besar jangan
membongkar dulu barak Bakoy sebelum ada tempat tinggal pengganti bagi
mereka. Permintaan tersebut atas nama kemanusiaan, namum hal tersebut
tidak diindahkan juga oleh Pemkab
Aceh Besar,” kata Ketua Yayasan
Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Rabu
(26/4).
Akibat pembongkaran tersebut,
para korban tsunami yang selama ini
menempati barak Bakoy tidak mempunyai tempat tinggal lagi, dan terpaksa mendirikan tenda darurat di lokasi barak Bakoy untuk bertahan hidup. Padahal, hak untuk medapatkan
rumah layak huni, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak adalah

tugas negara terhadap rakyatnya.
“Karenanya, perwakilan korban
tsunami yang saat ini tidak mempunyai lagi tempat tinggal membuat pengaduan ke Komnas HAM Perwakilan
Aceh. Pengaduan tersebut diterima
oleh Eka Azmiyadi, SH dengan
Nomor pengaduan 04.01.P/IV/2017.
Para korban tsunami tersebut saat ini
masih terus bertahan di lokasi dengan
menggunakan tenda,” jelas Safaruddin.
Ketua YARA juga mengecam
tindakan Pemkab Aceh Besar. “Dalam
beberapa pertemuan untuk penyelesaian permasalahan hak rumah
korban tsunami, kami terlibat aktif,
bahkan saat terakhir pertemuan dengan Gubernur Zaini telah menyampaikan Pemprov akan membangun rumah bagi korban tsunami tersebut jika
sudah ada lahan yang disediakan
Pemkab Aceh besar sebagaimana
pembicaraan Plt Gubernur Aceh pada
Januari lalu kepada Bupati Aceh
Besar,” jelasnya.
Bukannya menyediakan lahan, ujar
Safaruddin, malah Pemkab Aceh Besar membongkar tempat tinggal mereka yang menjadi tempat perlindungan keluarganya. Ia menilai Pemkab
Aceh Besar tidak mempunyai hati
nurani.
(mhd)
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Rehabilitasi Lahan Kawasan
Danau Toba Mendesak
Pematangsiantar, (Analisa)
Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan
Hutan Lindung (Dirjen PDASHL) Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK), Hilman Nugroho mengatakan,
rehabilitasi lahan di kawasan Danau Toba saat ini sudah
mendesak guna menghindari makin kritisnya kawasan itu.
Hal itu dikatakan, Hilman Nugroho ketika melakukan
penghijauan di Nagori Tanjung Onta Kecamatan Pamatan
Sidamanik Simalungun, Selasa (25/4). Pihaknya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam gerakan
rehabilitasi lahan kritis ini.
“Sudah sepatutnya kembalikan keuntungan yang
dihasilkan kepada alam tempat kita hidup dan masyarakat
yang membutuhkan di sekitarnya,” ujarnya. Upaya menghijaukan kembali Danau Toba, lanjutnya, merupakan bagian
dari instruksi Presiden menjadikan kawasan danau vulkanik
ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
Wilayah sasaran program revitalisasi itu, antara lain di Tanjung
Onta- Pematang Tigaras dan Tambun Raya, keduanya di
Kabupaten Simalungun. Kedua daerah ini dipilih STP menjadi
lokasi pertama yang akan ditanami dengan tanaman endemik di
sekitar Danau Toba. “Kami menanam antara lain petai, jengkol,
asam gelugur, alpukat, mangga dan kayu manis, sesuai dengan
permintaan masyarakat setempat dan kondisi tanah,” ujar Rachmat
Indrajaya, Coorporate Affairs Director JAPFA.
Penghijauan dilaksanakan bekerjasama dengan PT Inhutani IV dan melibatkan masyarakat sekitar, lanjutnya.
Rachmat menjelaskan, keterlibatan masyarakat merupakan
salah satu komponen penting dalam kagiatan sosial yang
dilakukan JAPFA, karena selain melibatkan masyarakat dalam
proses penanaman, diharapkan juga masyarakat ikut serta
memelihara tanaman dan dapat menikmati hasil tanaman itu.
Hal ini menurutnya, merupakan bagian dari motto JAPFA
“Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama”.
Pihaknya tidak hanya sekali ini menjalankan berbagai kegiatan
kepedulian sosial dan lingkungan di sekitar Danau Toba. Sejak
2013, dilaksanakan program Kampanye Gizi JAPFA4Kids,
yang diikuti dengan JAPFA4Kids Awards pada tahun setelahnya.
Berbagai upaya lainnya untuk mendorong penghijauan lingkungan sekitar sekolah melalui JAPFA4Kids Go Green pada 2015.
Untuk masyarakat juga pernah dilaksanakan kegiatan
pelatihan pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan
sisa produksi budidaya ikan pada 2016. Upaya lainnya
mengenalkan budidaya ikan yang ramah lingkungan, STP
juga memberikan pelatihan kepada petani ikan di Haranggaol,
Simalungun di tahun yang sama.(ama)
SUZUKI BARU IGNIS URBAN SUV
Miliki Segera, Ready Stock, Mobil Sangat
OK. Pesan Sakarang...Tersedia Juga Ertiga
Diesel. HUB. 0812.6096.2788 / SILAGAN

ngunan Restoran City atau studi hotel di Jalan
Parapat , dan pengembang perumahan dan
lainnya yang dinilai sebagai bagunan liar.
DPRD Pematangsiantar diminta agar
membuat rekomendasi kepada Pemerintah
Kota Pematangsiantar untuk menertibkan
bangunan yang melanggar ketentuan.
Unjuk rasa mahasiswa itu diterima Kasatpol PP Pematangsiantar, Robert Samosir.
Di depan mahasiswa, Robert Samosir menyampaikan akan menindak lanjuti apa yang
dituntut para pengunjuk rasa, dan akan mengadakan rapat dengan pihak terkait apakah
memang ada pelanggaran pembangunan Hotel
City. Robert Samosir meminta waktu selama 1
bulan untuk menuntaskan masalah ini.
“Mohon kepada mahasiswa, agar memberi
waktu paling lama satu bulan, petugas Satpol
PP akan segera berkordinasi dengan pihak
BPPT terkait pelanggaran yang dilakukan
pengembang.Usai itu akan melakukan tindakan
terhadap bangunan yang melanggar,” ujar
Robert. Mendengar jawaban dari Kakan Satpol
PP, para pengunjuk rasa puas dan membubarkan diri secara tertib dan damai. (fhs)

Pematangsiantar, (Analisa)
Dalam menegakkan peraturan daerah,
khususnya untuk bangunan-bangunan yang
menyalahi aturan, Pemko Pematangsiantar
diminta tidak diskriminatif dengan hanya
membongkar bangunan milik rakyat kecil
atau pedagang kecil, namun untuk pengusaha
dan pengembang tidak berani.
Hal ini disampaikan puluhan mahasiswa
yang tergabung pada Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Sahabat Lingkungan di
halaman kantor Walikota Pematangsiantar
Jalan Merdeka, Kamis (27/4) pagi.
Bahkan sampai saat ini, Pemko Pematangsiantar belum melakukan tindakan tegas
dalam menertibkan bangunan yang menyalahi. “Dalam kesempatan ini, kami kembali
lagi menyampaikan tuntutan kepada Plh
Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah”
ucap seorang pendemo. Pemerintah dinilai
tidak bernyali dalam menertibkan bangunanbangunan yang bermasalah, yakni mendirikan bangunan di daerah aliran sungai.
Massa menuntut Plh Walikota Pematangsiantar Hefriansyah, agar membongkar Ba-

JUAL CEPAT AJA

Ketiga, pemberantasan. Upaya
pemberantasan bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional
(BNN) dan Polri telah bekerja keras
dalam mengungkap jaringan narkoba
yang beroperasi di Indonesia. Pengungkapan demi pengungkapan terus
dilakukan namun tetap tak membuat
para mafia narkoba kapok. Mereka
selalu menggunakan modus yang berubah-ubah untuk mengelabui petugas.
Peran serta masyarakat dalam bidang pemberantasan sangat dibutuhkan. Masyarakat bisa membantu terutama dalam memberikan informasi
adanya peredaran gelap narkoba di
wilayah masing-masing. Pengungka-

pan jaringan narkoba selama ini dominan berasal dari laporan awal dari masyarakat.
Upaya pencegahan, rehabilitasi dan
pemberantasan yang berkesinambungan diharapkan bisa menjadi benteng dalam meminimalkan penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkoba.
Dengan begitu bonus demografi tidak
menjadi bencana bagi bangsa kita.
Indonesia terancam kehilangan generasi muda akibat tingginya pengguna
narkoba usia produktif. Narkoba juga
sudah membunuh banyak generasi muda. Jangan sampai kita jadi tidak
produktif gara-gara penyalahgunaan
narkoba.***
*Penulis adalah Penyuluh Narkoba Ahli
Pertama, bertugas di BNNK Serdang Bedagai

DISEWAKAN

± 2 Ha, 1 Km Dari Kota Tebing
Tinggi, Hub. 0812 6464 7303, TP

• Uk. 12 x 26, Type Emas
• Uk. 8 x 22, Type Mutiara Delima
• Uk. 7x 17, Bagya City
Hub. 0812 609 0026, 0852 2758 3837

VILLA DAERAH Krakatau Lingk. Chinese Harga Terjangkau Uk. 6 x 11, 2.5 Tingkat, Lokasi
Jl. Jemadi Total 50 an Unit Row Jalan 8 M,
Harga 950 Juta Siap Huni, Perabot Mewah.
Hub. 0853.6099.3663, Foto Bisa Via WA

TOYOTA KIJANG KAPSUL (Solar) LGS, Thn 2001, Wr Hijau ... 92 Jt
SUZUKI APV ARENA (GLX) Thn 2010, Wr. Merah maron ........ 92 Jt
Mobil dua²nya mulus, siap pakai. Hub. 0813
6255 4769 (ALUNG) N.B Dijual Salah Satu.

DIJUAL2nd: 1 Set Karoke Best Amp BMB 55 (E)+12
USA+Sub 18+Mic 2+BBE USA (20 Jt) 1 Set Pioneer
Karoke+10 “USA+Sub 18 (8.5) 1 Set BMB DAR 800
asli+8”(4 Biji) USA+Sub 18 (15) Sub 18 aktif (4.0)
15”(3.5) 12”(1.850) Terima Visa 0% mixer 18ch baru (1.0)
Jl. Indragiri 25. 061-734 5487 - 0851 0057 5919.

Jl. Danau Melintang, 1 Tkt, Uk. 7 x
11.8, SHM, Daerah Sambu Bar u
(Dekat Sekip), Hub. 0857 6208 5393

DIJUAL CEPAT Ruko 2 Lantai 4.5 x 29
(SHM) Letak Strategis di Jalan Bahagia
By Pass, 3 KT, 2 KM, 2 AC, Kitchen Set.
Hub.0813.7001.5263 (TP)

BELI HARGA TINGGI

DIJUAL RUKO & GUDANG

KOMPLEK TOMANG MAS

DIJUAL 1 UNIT Rumah Tinggal Siap Huni,
Jalan Pendidikan, Gang Indah, 3 KT, 3 KM,
SHM, Listrik 1300 Watt, Telp, PAM, Asuransi Kebakaran. Hub. 0896.5340.5085

MULTATULI (GANDENG 2)

Dijual: Ruko 3 Tkt, siap huni, Lt
4x16. Hubungi: 0812 649 5970.

DIJUAL CEPAT Suzuki Karimun
Tahun 2002, Biru Metalik, Siap
Pakai. HP. 0813.9782.8696, TP

INNOVA V DIESEL Automatic, Thn 2004
pemakaian 2005, silver, terawat, jarang pakai,
bodykit luxury. Bisa kredit. Hub. 0812 6332 0389.
ALPHARD, Thn 2004, silver, mulus, terawat,
sunroof, interior pun rapi, original. Bisa kredit
DP 50 Jt. Hub. 0852 6216 5198.
DIJUAL 1 Unit TOYOTA AVANZA, Type
1.5 G, Thn 2013, warna silver metalic,
mulus. Hub. 0821 6779 8072.

Komplek Buana Vista Adalia Block C23, 2½
Tingkat, 6 x 12 M. Hub. 0851 0048 2677.

DIJUAL RUMAH Jalan Pendidikan No.
52 Pasar 11 Tembung Bandar Khalifah.
Hub. Mas EKO - HP. 0822.1603.1679

Depan Mall Cambridge ± 5 Menit Ke UNPRI, IBBU,
USU, Rate Kamar Khusus Untuk Rombongan (3-4
Org)/8 Org, Hub. 081 163 1186, 0812 603 4562

TOYOTA WISH 1.8 AT Sunroof, sangat mulus ................. 2005
HONDA ACCORD 2.4i Vtec MT VR 17, sangat mulus ...... 2004
ISUZU PHANTER Mini Bus New Hi-Grade, mulus ........... 1999
TOYOTA HILUX Pick Up AC, CD, Tiada duanya (Antik) .... 1977
Hub HP: 0812 609 8361 - 0852 7514 5537.

TOYOTA HARRIER 2008 G AT Hitam SDH
Power Back Door Ass All Risk (Juli 2017) Tangan 1, Pajak Full 1 Tahun, Kondisi Luar Dalam Fresh. Siap Pakai. Hub. 0852.61.777.228

DIJUAL APARTEMEN

Rumah Jl. Brig Katamso Komplek Agung Permai
No. 11 dekat Sekolah Harapan Mandiri. 3½ model
Ruko, baru rehab. HP: 0813 7555 ASIONG.

DIJUAL VILLA

RUMAH HOOK DIJUAL

KOST VIP KRAKATAU Kami menyediakan Kamar Kost
dengan Fasilitas Lengkap dan Harga Terjangkau. Fasilitas:
AC, LED TV, Spring Bed 6 Kaki, Lemari Pakaian, Meja
Kerja, Air Panas, KM Dalam, Dapur Umum, Ruang Tunggu,
Token Listrik Masing-masing, Wifi, Security, Parkir Luas,
Lokasi Strategis. HUBUNGI. 0811.614.2725

DAIHATSU XENIA 1.3 Sporty Hitam Tahun 2013 Mobil
OK. Hub. 0813.9791.1969

TOYOTA PRADO Matic Tahun 2005,
Warna Abu-abu Metalic, Tangan Pertama, Harga 200 Juta.
Minat Hubungi : 0822.3877.9437

AYLA X 2013 Pakai 2014 Putih
Pajak Panjang. Mobil Tidak ada
Rawat. Hub. 0852.0688.4717

TOYOTA VIOS G, 2007, Matic, start
key engine, type terlengkap, W. Silver,
mulus mentah, Km rendah, BBN atas
nama pembeli. Hub. 0852 0652 9999.
DIJUAL TOYOTA KIJANG LSX 1.8
Manual, 2003, Bensin, Maron, Mesin
terawat, TV, Ban 5 baru BS AT, Rp. 88
Juta (Nego) TP. HP: 0812 6018 340.

FREE
ANGSURAN
1 BULAN

READY : AGYA NEW MODEL 2017

Avanza, Rush, Calya, Sienta, Yaris DP
20 Jutaan. Tukar Tambah Harga Tinggi.
HUB. AWENG - 0853.5801.2888

TOYOTA Vios thn 2012 Type G
manual. 130 jt. Warna hitam.
Hub. 0853 6190 6100

TOYOTA AVANZA Type G 2013 Akhir
Warna Silver, 1 tangan sangat mulus.
Hub. 0812.2028.2855, Pajak Panjang
TOYOTA YARIS Type G TRD Tahun
2015, Warna Grey, Pajak Panjang 1
Tangan Mulus. Hub. 0813.7585.7498
TOYOTA VIOS Type G Bensin Tahun
2003, Warna Abu-abu, Harga / Nego.
Hub. 0812.6363.4090 / 0813.1953.4731
TOYOTA STARLET Tahun ‘96 Capsul,
Lengkap, Warna Hijau Metalik Mulus, Siap
Pakai Harga Nego. Hub. Jalan Alfalah I
No. 14 Glugur Darat. 0813.7086.5875, TP

ALPHARD 2007 V 2.4
HITAM PAJAK PANJANG.
HUBUNGI. 0821.6766.2643

DANA
CEPAT

AGUNG JAYA

AC

- Service AC Rp.20.000
- Jual-Beli AC Baru / Bekas
- Menerima B.Pasang AC - Reparasi
AC - Kulkas - Dispenser - M.Cuci
Hub: 0851 0275 1165- 0812 6397 9593
Alamat : Yos Sudarso No. 5L

AC

GLUGUR JAYA
Service AC

Rp. 20.000

MENJUAL AC BARU-BEKAS
MENERIMA B. PASANGREPERASI

AC - KULKAS - M. CUCI - DISPENSER
TELP: 0812 6404 1411 - 0851 0349 5111
HUB. Yos Sudarso No. 18

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

AC

NEW

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

BPKB MBL/SP.MTR & SHM
Bunga 1% / Bln, 15 Menit Cair
Hub. ASIONG REZEKI ELEKTRONIK

0813 7555 8998

Jl. Serdang 441-E dpn Aksara Plaza

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

TOYOTA AVANZA (G) Tahun 2004, Pakai dari Baru, Warna Gold Metalic, Mobil sangat mulus sekali,
Servis Rutin, Jarang Pakai, Audio, TV, Mobil Simpanan. Hub. 0812.2037.6155, Harga Rp. 90 Jt. NB
: Buku Servis/Petunjuk, Kunci Serap Masih ada.

MAZDA 2 AT Tahun 2015 Warna Putih
KM 9.xxx, Body Ori Kondisi 95% seperti
Baru Perfect. Hub. 0852.61.777.228

HARGA AC BARU & STABILIZER
PROMOSI DISCOUNT BESAR²AN 30%

HONDA BR-V 1.5 A/T, 2016, Hitam,
Kondisi seperti Baru, BK Medan,
Pajak Panjang. Hub. 0811.608.897

-TYT KJG KRISTA (Disel) Thn 2001, silver met ............. Rp. 106 Jt
-MITS. KUDA GLS (Diesel) Thn 2000, Hitam met ............ Rp. 68 Jt
-PANTHER HI SPORTY (2500 CC) Thn 1997, Abu² met .. Rp. 62 Jt
-PANTHER TOTAL ASSY, Thn 1996, Hijau tua met .......... Rp. 55 Jt
-PANTHER HI GRADE, Thn 1995, Biru tua met ............... Rp. 57 Jt
Mbl sgt mulus, sehat terawat. Hub. 0822 7244 4858 (MARVIN)

BMW E60 Seri 523i Hitam 2006 KM.
Rendah simpanan kondisi 90% seperti
Baru, Siapa Cepat Dia Dapat.
Hubungi : 0812.609.1326

DIJUAL 1 Unit ISUZU GRAND TOURING, Thn 2011, Warna Hitam. Peminat
Serius Hub. 0811 618 6128.

RUSH TRD, 2016, Manual, Hitam, BK
Medan, Km, 14 Rban, mbl simpanan,
pajak full 1 Thn. Hub. 0853 5801 2888.

HYUNDAI VERNA GLS Tahun 2003, Warna Silver, BK
Asli, Mobil Rawatan Pribadi, Sehat, Terawat, Body/Cat
Mulus Sekali, Kaleng-kaleng, Kaki-kaki Senyap, Interior
Rapi, Bersih, Lengkap, AC, TP, CD, PS, PW, VR, BR, CL,
Remote, Jok Kulit, Siap pakai. Harga 55 Juta Nego
HUBUNGI : 081.2650.6623

ISUZU PANTHER New Hi-Grade, Thn 97, Wr. Merah .... 63 Jt
MITSUBISHI KUDA GLS (Solar) Thn 2000, Wr Biru ..... 63 Jt
Mobil dua²nya mulus, original, siap pakai. Dijual salah satu.
Hub. 0813 6255 4769 (AKAI)
MITSUBISHI MIRAGE Exceed 1.2 A/T, 2012/13, Hitam,
full original, BK Medan (Pilihan) Lampu HID, Full sound
system Venom set, keyless (Engine Start) HP: 0852
6209 8292 / 0819 7755 8812 (Rp. 123 Jt/Nego)

TOYOTA ALL NEW YARIS S TRD Sportivo,
2014, automatic, hitam, BK Medan(Pilihan)
full original, 100%, Ex Pemakaian Dokter. HP:
0812 600 8812 (Rp. 212 Jt/Nego Langsung)

BPKB Mobil, Truk, Sp. Motor (Luar Kota
DANA • Juga
Bisa)
Mobil masih Kredit/To Mobil Bisa Bantu
CEPAT •HUB.
MAYA - 0812.6061.6507

AC

DIBELI DUMP TRUCK Fuso Mitsubishi
FN 526 ML, Th 2013 and Up. Hubungi
HP: 0821 7217 5157 / 0813 1132 5139.
DIJUAL CEPAT Suzuki Ertiga 2014,
Silver, Satu Tangan. Hubungi.
0823.7790.4345, 0823.682.72.683

TOYOTA AVANZA, Type G, 2005, Hitam met,
V. Racing, P. Window, Pajak hidup 2, Harga
81.5 Juta Nego. Hub. 0822 7255 2262.
AGYA TRD, 2015, Manual, abu² tua,
BK Pilihan, asli Medan, Km 20 Rban,
mbl simpanan. Hub. 0813 6190 6709.

HONDA CRV, 2010, 2000 CC/
MT/Hitam, masih mulus, siap
pakai. Hub. 0812 6020 8092
0811 605 024.

Toyota Agya 1.6 G M/T .................
Toyota Kijang LGX DSL .................
Honda CRV 2.4 A/T ......................
Honda CRV 2.0 M/T .....................
Suzuki Karimun R Wagon .............
Suzuki Katana ...............................
Kia Picanto SE M/T ......................
Isuzu Panther LV ...........................

Spesialist

DIJUAL TOYOTA LIMO/VIOS, Th.
2010, Body mesin mantap, surat
lengkap, Rp. 79 Jt. Cash/Kredit DP
20 Jt. Jl. Kapten Muslim No. 92
Sei Sikambing, Jl. Panglima Denai
No. 6 Amplas. Hub. 0812 6285
7371 / 0852 6203 2588 / 0852
9687 2273 / 0852 7597 0179.

DEALER
RESMI TOYOTA MEDAN
CALYA DP 20 Jtan Angs 3 Jtan

100%
BARU

RUSH DP 30 Jtan Angs 5 Jtan
SIENTA DP 30 Jtan Angs 5 Jtan
YARIS DP 20 Jtan Angs 5 Jtan
Hub. 0812 6303 7581

MOBIL DIJUAL

TOYOTA CORROLA ALTIS, Type E, Thn
2012, W. Hitam, 1.8 CC, Harga 155 Jt
Nego, T.P. Hub. 0813 9671 1160.

2017
2003
2010
2008
2013
1993
2011
2008

CASH & KREDIT. HUB. 0852 6167 6028.

Honda All New Jazz RS M/T
Honda All New Jazz RS M/T
Honda All New Grand Civic 1.8 A/T
Honda All New Civic 1.8 A/T
Honda All New Grand CRV 2.4 A/T Excellent
Honda Integra Sport S A/T
Mitsubishi Airtrek 4x4 Turbo A/T
Mitsubishi Strada Triton GLS Double Cabin
Mitsubishi Strada Triton GLS Double Cabin
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x4 A/T
Mitsubishi Pajero Sport GLX 4x4 M/T
Mitsubishi Pajero Sport GLS 4x2 M/T
Mazda 2 S A/T
Subaru Impreza WRX STi M/T
Ford New Focus 2.0 A/T
Suzuki Ertiga GX M/T
Toyota FT 86 Sport A/T
Toyota Fortuner G 2.5 M/T Diesel
Toyota Fortuner G 2.7 A/T Bensin
Toyota Gran Fortuner G 2.7 A/T Bensin
Toyota L.C Cygnus A/T Bensin
Toyota Vellfire V 2.4 A/T
Toyota Harrier 2.4 A/T
Toyota Grand Innova G Diesel
Toyota Grand Innova V Diesel
Toyota Innova G Diesel
Toyota Grand Innova G A/T Bensin (3 unit)
Toyota Grand Innova G Bensin (2 Unit)
Toyota Innova G A.T Bensin
Toyota All New Avanza Veloz A/T
Toyota Rush S M/T
Toyota Wish 2.0 A/T Wald Edition
Mercy S Class 280 A/T
Nissan X-Trail S.T A/T (2 unit)
Nissan X-Trail S.T.T A/T

Hub. ATAK/MEDAN

Grey
2016
Grey
2009
Hitam
2013
Putih
2007
Putih
2012
Biru
2002
Hitam
2003
Putih
2013
Hitam
2008
Putih
2013
Hitam
2009
Silver
2009
Grey
2011
Putih
2011
Putih
2012
Silver
2012
Putih
2013
Hitam
2012
Silver
2010
Hitam
2007
Silver
2011
Hitam
2004
Putih
2012
Hitam
2010
Putih
2015
Grey
2012
Hitam
2008
Putih 11/ 13/ 14
Grey/Hitam 14/12
Hitam
2007
Putih
2013
Silver
2011
Silver
2006
Hitam
2003
Hitam/Silver 2007
Hitam
2005

JAYA MOBIL

Jl. Danau Singkarak No. 117 A/B - 119 Medan
Tlp. 6615214 (Cash - Credit/Tukar Tambah)

KIA PICANTO, Th 2010, silver, AT, Jok klt, kdisi
prima, srvis sllu dibgkel resmi, pajak panjang.
Hub. 0811 656 362 / 0812 6466 6570.
- JAMINAN BPKB MOBIL/TRUK/SP.MOTOR
- Perorangan (individu)/Perusahaan (Corporate)
- Cair s/d 1 Milyar, Tanpa potongan, 1 hari Cair
Call/WA : 0852 7009 1231

CARRIER
NO.1 DI USA

Merk

WILVINATOR
NO.1 DI JAPAN

Model : Split, Fllor Standing
Cassette, Central Ducting.
½ Pk s/d Ratusan Pk
GARANSI 5 TAHUN
STABILIZER
3000 VA s/d 25.000 VA
1 phase & 3 phase

SEWA AC
Hub : MEDAN

Lemari 3 pk & 5 pk
Utk segala acara

AC

Jl.Veteran No. 16 E/ 46
Depan Timor / CP
Telp. 4143229 - 4534972
081 160 7530 - 0812 6091 5560

CHEV. CAPTIVA DIESEL 2009
Plat BK, Warna Abu Meth, Terawat. Hub. 0853.5858.3688

HP. 0813 6146 1810 / 0822 14425707
Telp. 061- 4520028

Ruko Di Jalan Pandu Simpang
Sutomo, Ukuran 4 x 16, Posisi
Strategis, Dapat Menghubungi/
Via WA: 0821 6560 2233

Ukuran 4x16, SHM, 3 Tingkat kondisi kosong. Jl.Kenanga Raya Pasar
6 Tj. Sari dekat Ring-Road. Harga
Nego. Harga dibawah pasar. Hub
085362299998/ 08126001372

Di Komplek Piazza Residence,
Ukuran 6 x 16, Jln. Gaperta
No. 3 Blok D, Hub. 0823 7070
0881, 0812 653 3942

Siap Huni 1½ Tingkat. Lokasi : Jalan
Lestari Blok B9 Deli Tua, Km 10.
Ukuran Rumah. 6 x 18.5 M, Hak
Milik, Harga 250 Juta. Hub. HP.
0821.6122.2377, 0813.7581.4567

DIJUAL!!/DISEWAKAN!!

DIJUAL RUMAH

DIJUAL RUKO

Jl. Ayahanda No. 20B, 3½
Tk, LT. 4 x 22, LB. 4 x 16, 3
Kamar Tidur, Dapur, PLN,
PDAM, Siap Huni, Hub. 0813
1318 8178, 0812 602 1443

2 Lantai, Atap Cor, 549 Jt/499 Jt
Kosong, Jl. Pantai Barat Cinta
Damai Medan Helvetia, Dekat
Lotte Mart, HP. 0812 6292 9836

DIJUAL RUKO

Dua Lantai Atap Cor, Lokasi Simpang Jl.
Cempaka/Jl. Banten Depan Gerbang
Perumahan ACM, Cocok U/ Mini Market/
Usaha, Harga 649 Jt/599 Jt, Kosong, T.
Gusta, Helvetia, HP. 0812 6292 9836

DIJUAL RUMAH

Rumah 2½ Tkt, 20 x 24,
Komp. Taman Polonia II, Siap
Huni, Hub. 0811 618 3887

Tanpa Perantara, Rumah
Ukuran 4.5 x 25 M, Jln.
Belitung, Sertifikat Hak Milik,
Hub. 0813 7034 3462

STAR MOBIL

DELTA
MULIA
JL.GURU PATIMPUS 1 WXYZ MEDAN

RUMAH DIJUAL

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

DIJUAL

Menjual dan Membeli Segala Merek Mobil Baru/Bekas
Jl. Brigjend Katamso No. 64 G/104 Medan
Telp. 4554577 - 0851.0086.2268 - 0853.73446123

HITAM 2011 & 2013
HITAM
2009
HITAM
2005
HITAM
2008
HITAM
2008
GREY
2012
HITAM
2006
PUTIH
2013
SILVER
2012
HITAM 2010, 2011
HITAM
2016
PUTIH
2016
PUTIH
2014
PUTIH
2015
SILVER
2009
PUTIH
2015

VILLA MUTIARA RESIDENCE

Satu Unit Apartemen Podomoro Lt. 26 Type
56 M, Peminat Serius Hub. 0813 6256 1381

Ukuran 12 x 25, 2 Tingkat,
Jalan Palem, 5 KMT, 4 KM,
Komplit Perabot, Siap Huni,
Hub. 0851 0047 1731

DIJUAL

2012

RUMAH BARU DIJUAL CEPAT

VILLA CEMARA ASRI

ISUZU NHR 55 ELF Box 4 Roda,
kondisi masih bagus, pajak
baru, eks angkut barang ringan,
80 Jt. Hub. 7367977 - 7344943
(Up. Jony) Jam Kerja.

HITAM

Pajak Palapa Blok B No. 15/4N, Komp.
Gesit Agung Pulo Brayan, 2 Tgkt, 3 KT, 2
KM, 061 661 3164, 0812 655 8547

The Somerset Regency,
Sunggal, siap huni/full furnish. LT/LB: 247/208/
SHM. Hub. 0811 155 545.

Merah Tua Mutiara, Pajak Maret 2018, KM 9xxx.
HUB. 0853.7798.9898

LAND CRUISER 60 TH
ANNIVERSARY
LEXUS RX270
VELLFIRE 2.4 V A/T
ALPHARD 2.4 G A/T
MERCY S300
CAMRY 2.4 V A/T
INNOVA 2.5 G M/T
INNOVA 2.5 V A/T
AVANZA 1.5 V A/T
AVANZA 1.5 V A/T
AVANZA 1.3 G
RUSH 1.5 S A/T TRD
YARIS 1.5 G M/T
AGYA 1.0 G M/T TRD
AGYA 1.0 E A/T
HONDA CRV 2.0 A/T
HONDA HRV 1.5 E CVT

DISEWAKAN/DIJUAL

DIJUAL RUMAH MEWAH

MOBILIO RS MANUAL
2015 / 2016

‘04
‘10
‘05
‘08
‘97
‘07
‘12
‘12
‘08
‘14
‘05
‘07
‘09
‘07

B.U DIJUAL MURAH RUMAH VILLA YOHOO

*Ruko Graha Blok E29, 3 Tkt
*Gudang Amplas Centre 12x30, 12x38.
Hub. 0821 6567 5460. Maaf TP.

DIJUAL RUKO/TOWN HOUSE

NISSAN JUKE RX 2013 Putih, Mobil
Terawat, Kondisi Bagus, Siap Langsung Pakai. Hub. 0813.970.88909

READY STOCK :
• Toyota Alphard V 2.4 A/T Bensin .............
• Toyota Harrier 2.4 A/T Bensin ................
• Toyota Harrier 3.0 G A/T Bensin ............
• Toyota Kijang Innova G M/T Diesel .........
• Toyota Corona ST191 M/T Bensin .........
• Toyota LC Prado 2.7 A/T Bensin .............
• Mazda CX-9 A/T Bensin ..........................
• Mazda CX-7 2.3 L (4x2) A/T Bensin ........
• Mazda 3 2.0 L HB A/T Bensin .................
• Honda Jazz 1.5 E RS M/T Bensin ..........
• Nissan Serena Highway Star A/T Bensin
• Nissan Latio 1.8 A/T Bensin ....................
• Nissan X-Trail 2.5 CVT XT A/T Bensin ...
• Nissan Dualis 2.0 A/T Bensin ..................

DIJUAL TANAH KAVLINGAN

Jl. Tirta Paya Geli Sei Mencirim Kpg.
Lalang, Minat Hub. 0852 7698 9055

SPA, 4 Lantai, Beser ta Perabot, Siap
Pakai (Izin Lengkap Dan Sewa Bisa
Diperpanjang), Hub. 0858 3321 9870

JUAL RUKO (BU)

DIJUAL RUMAH

DIJUAL VILLA

JL. TIMOR, MEDAN, 5 MENIT KE CENTRE POINT
(KOMPLEK TAMAN TIMOR RAYA)
FAS: KOLAM RENANG, LAP. TENIS, BBQ
UKR. 8 X 20, SIAP HUNI, 2.5 TKT, SHM
Hubungi:

0859-2211-8875

UK. 12x17m, 2½ Tkt, 4
KMT, 5 Km, siap huni, SHM.
Hub. 0851 0221 1555.

DANA BFI FINANCE, TBK.
CEPAT

• SHM, SK.Camat 1 Hari Cair

DIJUAL KEBUN SAWIT

Graha Metropolitan (BU)

ALPHARD thn 2007 warna
silver type G. Ada asuransi.
Hub. 0811611921

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

TANAH 2000 M - SHM

TV-LED-AMPLI-LAPTOP-KULKASM. CUCI-DLL. HUB : MAXUM-0821
1454 9366 - 0852 7038 1833.

HONDA HRV Prestige, 2015 AT, Putih mutiara,
Plat BK, Pajak panjang, asuransi All Rise panjang,
Airbag 8 Bh, sunroof, panoramic, cat coating,
service Honda IDK. 0852 7554 1158 Nego.
HONDA NEW CRV Manual, Thn 2008, Wrn
Hitam, BK Medan asli, kualitas mobil
100%, full original, Km 39 Ribu, mobil
simpanan, Hrg 185 Jt. Hub. 0811 658 096.
DIJUAL Honda City ‘ VTEC 2005
Manual, Hitam, Mulus Sekali, Jok Kulit,
AC Dingin, BK Asli Medan. Harga 97 Jt
Nego. Hub. 0812.7147.4989
HONDA ALL NEW CR-V 2.0 Manual,
2012, Silver Stone, 1 Tangan, Jarang
Pakai, Kondisi Original.
Hubungi : 0823.6160.6506

Jl. Glugur 18-L Medan
0813 7511 6789 - 4515829
(Samping Golden - Petisah)

Mereka harus diberi kesempatan untuk
pulih. Rawat jalan ditujukan bagi
pencadu yang masih dalam tahap coba
pakai sedangan rawat inap bagi teratur
pakai dan pecandu berat.
Rehabilitasi sukarela adalah pilihan
terbaik bagi pecandu yang ingin lepas
dari jerat narkoba. Dibutuhkan kesadaran baik bagi si pecandu maupun
keluarga untuk melaporkan diri. Hal
itu sekaligus untuk menghindari mereka berurusan dengan hukum karena
pada dasarnya penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan pidana. Jika
tertangkap tangan menyalahgunakan
narkoba secara ilegal disertai dengan
barang bukti yang menyakinkan maka
hukumannya bisa sangat berat.

Jl. Menteng VII Komp. Grand Menteng Indah, 2 Tingkat,
6 x 15, 3 KT, 2 KM, Harga Kantor: 788 Juta, Jual 600
Juta (Nego), Hub. D63FC4B7, 0822 7246 0861 (WA)

TOYOTA AGYA 1.0 E M/T, 2013, Silver metalik,
BK Medan, Hg 90 Jt, Komp. Menteng Indah,
Blok F1 No. 25 Mdn. HP: 0813 7605 2916.

GLUGUR AUDIO

Narkoba Ancaman... (sambungan dari hal. 21)

Bentuk Botol, Depan 16 M, Melebar Ke Belakang, Aspal
Hot Mix, Jl. Perjuangan Batang Kuis, 5 Km Dari
Bandara, Hrg. 1 Jt/M Nego, Hub. 0813 7050 0890

DAIHATSU GRENMAX Pik Up, 2013, H.
64 Jt, 2014 H. 72 Jt, W. Hitam, BK Medan.
Hub. 0812 641 8711. Bisa bantu kredit.

* Pasang Baru Segala Mobil
* Service Berat, Bocor, Bunyi
* Cakram Jazz Belakang
* Cakram Hardtop Depan

bagi pensiunan, dengan tingkat suku
bunga yang sangat bersaing dengan
bank lain.
“Sampai dengan tahun 2017,
jumlah penerima kredit pensiunan di
Bank Sumut 3.761 orang dengan total outstanding Rp206 miliar dengan
dukungan jaringan unit kantor
berjumlah 149 unit konvensional.
Kami optimis Bank Sumut menjadi
ujung tombak penyaluran kredit
pensiun dan peningkatan jumlah
pensiunan yang dilayani pembayaran
pensiunnya melalui rekening Bank
Sumut” ujarnya.
Kepala BKD Saut Siahaan mengatakan, kegiatan ini sangat positif. Tentunya membantu para PNS mencari
solusi cerdas dalam memasuki masa
Pensiun, setiap pegawai harus, pandaipandai dalam mengatur keuangan hari
tuanya nanti.
(ap)

BMW X4, Thn 2016,
Warna Carbon Black. Serius
Hub. 0812 6259 9898.

SUZUKI CARRY Futura 1.3 GRV Tahun 1996, Warna
Hijau, BK Asli (1 Tangan ) Lengkap AC Dbl, TP, CD, VR,
BR, CL, Remote, Jok Kulit, Mobil Original, Cat Mulus,
Kaleng-kaleng, Dalam Rapi, Bersih, Terawat, Mesin
Sehat, Kaki-kaki Bagus, Untuk yang Cari Mobil Bagus
Tidak Kecewa, Siap Pakai. HUB. 0823.0439.8377

POWER STEERING

dengan tujuan untuk memberikan
gambaran dan persiapan kepada para
PNS yang akan memasuki masa
pensiun untuk memberikan kontribusi
yang produktif bagi perekonomian
daerah walaupun nantinya telah
menjalani masa pensiun.
“Bank Sumut sebagai salah satu
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang pemegang sahamnya terdiri dari
pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara selalu berupaya menjadi
partner dalam rangka membangun perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Utara. Untuk memfasilitasi kegiatan produktif para pensiunan Bank
Sumut memiliki skim kredit yang
diperuntukkan khusus bagi pensiunan
dengan nama produk kredit pensiun,”
ujarnya.
Dia menjelaskan, produk kredit
pensiun Bank Sumut memiliki persyaratan yang diperuntukkan khusus

TANAH DIJUAL LT. 12 x 25 / SHM,
Desa Pematang Biara/Pantai Labu.
55 Juta/Nego. Hub. 0852.284.80009

SUZUKI CARY PIK UP Box,
2011, W. Hitam, BK Medan, H. 60
Jt Neggo. Hub. 0812 641 8711.
SUZUKI GRAND VITARA JLX, AT
Tahun 2011/2012, Silver, Harga
Rp. 150 Juta. Hub. 0812.65.00046

HONDA Brio DP 9 Jtan TERIMA
TUKAR
DISKON Mobilio DP 20 Jtan TAMBAH
GEDE HRV Bunga 0% LIA-0812.6370.1789
DIJUAL ALL NEW HONDA ACCORD 2.4,
VTI-L, T. Lengkap, hitam super mulus,
Plat dua angka. HP: 0821 4895 1888.

Massa Minta Satpol PP Tegakkan Perda

Batubara, (Analisa)
Bank Sumut Cabang Limapuluh
menggelar sosialisasi persiapan
pensiun bagi para Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Kabupaten Batubara. Seratusan orang PNS yang terdiri dari kepala sekolah dan guru se Kecamatan
Talawi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara.
Sosialisasi pembekalan diikuti
PNS yang akan memasuki masa
pensiun, di aula SMK Perikananan
Kecamatan Talawi Kabupaten
Batubara, Rabu (26/4).
Acara tersebut dihadiri Kepala
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Batubara Saut Sihaan, dan
Jajaran BKD Se Kabupaten Batubara,
serta Kepala Cabang Bank Sumut Lima
Puluh Fadli.
Pada kesempatan itu Kepala
Cabang Bank Sumut menyampaikan
kegiatan pembekalan ini dilaksanakan

HYUNDAI ATOZ, 2004, W. Silver, A/N Sendiri,
Ex Wanita, sgt mulus/ori, lengkap, Rp. 56 Jt.
Hub. 0813 6084 0653. Khs Pemakai TP.

SUZUKI KARIMUN, Th. 2000, W. Coklat
Metalic, AC, Tape, CD, VR, BR, PS, PW,
CL, BK Medan, 1 Nama, cat asli dari
baru, H. Nego. HB: 0813 6233 0595.

ROCKY 4x4 Diesel Tahun 91, Warna Hitam, BK Cantik, Harga 75 Juta/Nego,
Mulus Siap Pakai. Hub. 0813.9739.0005

"Perusahaan minuman didaerah wisata
Samosir sangat potensial, apalagi bisa dijual
didaerah ini. Selain, karena potensi alamnya
yang mendukung, potensi minuman ini bisa
mengundang kunjungan turis lebih banyak
lagi," ujarnya.
Beberapa warga di Simanindo menyambut baik rencana tersebut. Sehingga, dengan
adanya perusahaan tersebut bisa mendatangkan keuntungan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata
Samosir, Ombang Siboro mengatakan, dengan adanya investasi di Pulau Samosir
pada hakekatnya dapat menambah kunjungan wisata terlebih dalam memajukan wisata Pulau Samosir. (fra)

Samosir, (Analisa)
Cuaca yang sejuk dan dingin di kawasan
Danau Toba mendorong pengusaha asal
Firlandia berniat menanamkan investasinya
di Kabupaten Samosir.
Investasi dengan membangun perusahaan
jenis bir beralkohol 05-07 persen serta jenis
minuman sehat yang menghangatkan badan
direncanakan dibangun dan dipusatkan di
Desa Pindaraya, Simanindo, Samosir.
Pengusaha asal Firlandia, Tiro Tikander,
Rabu (26/4) didampingi pemandu wisatanya
Marijo Marpaung menyampaikan niatnya
membangun perusahaan bir di Kabupaten
Samosir muncul saat melihat kondisi
geografis Pulau Samosir dalam beberapa
kali kunjungannya.

TOYOTA CALYA, Type G Automatic, Thn 2016
Bln 11, Warna Putih, 1 Tgn, sgt mulus, cocok
untuk pemakai. Hub. 0813 6172 6808.
-AGYA G M/T TRD, Putih, 2014
-AGYA E A/T, Putih, 2015.
Hub. 0813 6146 1810.
-YARIS G M/T, Thn 2016
-AVANZA 1.5 VELOZ A/T, Thn 2012
Hub. 0851 0130 4788.

DICARI Suzuki Karimun GX Th. 2002
- 2004, Tgn I, Kondisi Istimewa, Maaf
TP. Hub. 0853 5978 1122

DAIHATSU ZEBRA PICK-UP, TAHUN
2004. TELP. 0812 6003 4632.

Bank Sumut Gelar Sosialisasi

Warga Finlandia Berniat Bangun Usaha Minuman

RUKO-JUAL CEPAT

Ruko 3½ tk, SHM, PAM, PLN, Telkom,
keramik, LT. 4x29, LB : 4x16, sisa belakang 4x4. Sudah tenda depan belakang.
Lokasi strategis, ramai. Jl.Marelan Raya.

Harga : 1,25 M / Nego.
Hub: 0821 1258 9791

TANAH DIJUAL

DIJUAL CEPAT

Tanah Beserta Kandang Ayam
Uk. 4500 M², Di Pantai Cermin,
Batang Hare, SHM, Tel. 0812
6540 1070, 0812 6540 1080

DIJUAL TANAH

Ukuran 8 x 40 M², Terletak Di Jl.
Bhakti Luhur Kel. Dwi Kora, Lokasi
Strategis, Harga Nego, Hub. 0852
7545 6666, 0823 6344 3088

DIJUAL TANAH

Luas 4027 M, Jl. Platina III RT
000, RW 13, Titi Papan, Kodya
Medan, Belakang SMP 42,
Hubi: 0852 7779 0660, 0852
7511 5308, 0852 9721 3239

Semuanya Surat SHM Dan SIAP HUNI

Jl. Yos Sudarso (Glugur), Rumah 1,5 tkt, luas: 4x16 m, 3 KT ...... Rp.2xx Jt
Jl.K.Rahmad Buddin, Rumah 1 tk, luas: 6x12 m, 3 KT ................. Rp.2xx Jt
Jl. Yos Sudarso (Glugur), Rumah 2 tkt, luas: 4x11 m, 3 KT ......... Rp.2xx Jt
Jl. Amaliun, Rumah 2 tkt, luas: 11x19 m, 3 KT ........................... Rp.3xx Jt
Jl. Pukat 7, Rumah 2 tkt, luas : 4x14 m, 2 KT ............................. Rp.3xx Jt
Jl. Mestika, Rumah 2 tkt, luas: 4x17 m, 1 TK .............................. Rp.3xx Jt
Jl. B.Katamso, Rumah 1 tkt, luas: 5,2x19m, 1 KT ....................... Rp.4xx Jt
Jl. B.Katamso, Rumah 2 tkt, luas: 4,5x16m, 2 KT ....................... Rp.4xx Jt
Jl. BZ. Hamid, Rumah 2 tkt, luas: 6x14m, 2 KT ........................... Rp.4xx Jt
Jl. Aluminium, Rumah 2,5 tkt, luas: 4x14m, 3 KT ........................ Rp.4xx Jt
Jl. Bilal, Rumah 3 tkt, luas: 4x13m, 4 KT ..................................... Rp.5xx Jt
Jl. H.M. Said, Rumah 2 tkt, luas: 5x11m, 2 KT ............................ Rp.5xx Jt
Jl. Karya, Rumah 2 tkt, luas: 4x17m, 2 KT .................................. Rp.5xx Jt
Jl. Meranti, Ruko 2 tkt luas: 4x20m ......................................... Rp.5xx Jt
Jl. Mestika, Rumah 3 tkt, luas: 4x16m, 4 KT ............................... Rp.5xx Jt
Jl. Pendidikan, Rumah 2,5 tkt, luas: 4x16 m, 3 KT ...................... Rp.5xx Jt\
Jl. Laksana, Ruko 2,5 tkt, luas: 4x10m, 2 KT ........................... Rp.6xx Jt
Jl. Mayor (Pajak Palapa), Ruko 2 tkt, luas: 4x16m, 2 KT ......... Rp.6xx Jt
Jl. Bilal, Rumah 2,5 tkt, luas: 4,3x12m, 2 KT .............................. Rp.6xx Jt
Jl. Nangka (Adam Malik)(, Ruko 2 tkt, luas: 4x17m, 4 KT ........ Rp.7xx Jt
Jl. Mabar, Rumah 2 tkt, luas: 5,2x17,5m, 3KT ......................... Rp.7xx Jt
Jl. Madong Lubis, Ruko 3 tkt, luas: 4x16m, 4 KT ..................... Rp.8xx Jt
Jl. Rencong, Ruko 2,5 tkt, luas: 4x27m, 3 KT .......................... Rp.8xx Jt
Jl. Bilal, Ruko 3,5 tkt; luas: 4x24m; 2 KT ................................ Rp.9xx Jt

Bisa KPR dengan bunga rendah s/d 15 tahun
Hub : 0852 1743 9888 08510049 1999
Temukan Rumah/Ruko lainnya dijual murah
di www.bestpropertymedan.com

Dijual Rumah Petak, Siap Huni, SHM, IMB, PLN, PDAM,
Jerjak Besi, 2 AC, Garasi Mobil, Jalan Komplek Lebar,
Lokasi dekat Universitas Cut Nyak Din, Tomang Elok dan
Pasar Sei Sikambing, 4xx Jutaan. HUB. 0851.0039.0139

DIJUAL CEPAT BU

1½ Tkt, 21 M x 4.25 M, Jl. Ibus Raya/
Blkg Nibung Raya Petisah, Lokasi
Strategis, HP. 0852 6167 6028

RUMAH RUKO DIJUAL

2½ Tkt, Uk. 4 x 13 M, 3 KT, 2
KM, Jl. Tulang Bawang (Belakang
Mojopahit), HP. 0821 6888 1788

DIJUAL CEPAT RUMAH MEWAH
2 Lt, 9.5 x 21.5 (SHM), DI Villa Gading Mas I (Marindal), 4 KT, 3 KM, 3 AC (Baru), Gudang, R. Doa, Kitchen Set, Garasi 2 Mobil, Hub. 0813 7001 5263 (TP)

PERUMAHAN DISEWAKAN

Fas: 2 Kamar (AC) + Tempat Tidur + Lemari +
Sofa, Berminat 0821 7545 4581 (Ibu IDA),
Perumahan Villa Prima Indah Medan Johor

DIJUAL RUMAH

Rumah Permanen, LB. 10 x 14 M,
Alamat Tembung Jln. Psr 7 Sederhana Gg. Raya 27, Siap Huni, Harga Nego, Dekat Ke Bandara Kuala
Namu, Hub. 0852 6156 3455

DIJUAL RUMAH

Rumah Bangunan Baru, Uk. 13 x 18,
SHM, 3 Km Mandi, 3 Kmr Tidur,
Lokasi Tdk Jauh Ke Bandara Kuala
Namu, Alamat Jln. Gambir Psr. 8 Tbg,
Harga Nego, Hub. 0852 6156 3455
1 Unit Rumah Town House (Sudut), LT.
4 x 15, LB. 4 x 12, PDAM, PLN, 2 Tkt, 2x
Cor, 2 KM, 2 KT, Row 7 Mtr, Jln. Kemiri
Komp. De’ City, SHM, Harga @ 425 Jt
(Nego), Siap Huni, Hub. 0812 6540 0928

RUMAH DIJUAL

DIJUAL RUMAH

1 Pintu Rumah Jl. Sabarudin,
2 Tingkat, 4.4 M x 25 M,
SHM, Harga Nego, Hub. 0812
654 7923, Tanpa Perantara

DISEWAKAN

Tipe 54, Kompleks TPI, Jln. Setia Budi/
Tanjung Sari Pasar 2 (Lebih Dekat Dari Ring
Road), Luas Tanah 10 x 18, 2 Kamar Tidur,
1 Kmr Mandi, Ruang Tamu, Ruang Keluarga,
Ruang Makan, Pagar, Security 24 Jam, Hub.
0853 6171 7298 (SHM)

Di Jl. Grafika No. 5, Komp.
Wartawan Medan Timur, Luas
Tanah 450 M², Harga Rp 1.7 M
(Nego), Telp. 0812 1326 5512
2 Ruko Baru 3½ lantai. Jl. Gatsu Km 6.7
sebelah Prima Center/Manhattan
Shoping Center, instalasi sudah lengkap,
genset, AC, air, listrik, Antena TV.

Telp : 0812 6000 6655
0813 7761 2381

DIJUAL RUMAH KOST

Luas Tanah/Bangunan 163 M²/206 M²
(2½ Lt), SHM, Fasilitas PAM, Telp, 1300
Watt, Harga 1.7 M (Nego), Jln. Dr. Mansyur No. 52 (Seberang Fak. Kedokteran)
Pdng Bulan Medan Baru, Hub. 0821 1352
6931 (FERRY), 021 861 7766

BINJAI - DIJUAL RUMAH

Permanen, SHM, Jl. Sudama Dusun
Perdamaian Kec. Langkat Stabat,
Luas Tanah ± 820 M², HP. 0813
6256 2995, Rp 295 Jt Saja Nego

RUMAH DIJUAL

Rumah 2 Tingkat, Jln. Malaka Dekat
Madong Lubis Medan, 3 KT, 2 KM,
SHM, Lebar Dpn 8.5 M, Lebar Blkg
15 M, Panjang 20 M, LT. 213 M², LB.
250 M², Lengkap Perabot, AC, CCTV,
PAM, PLN 3500 Watt, Siap Huni, Hub.
0812 651 7548, 0812 6310 2787

JL. SENA - MEDAN
(Simp. Gaharu, Blkg
Jati Junction)

LT. 1330 M²

PEMINAT YANG SERIUS

HUB: 081 1973 1111

INVESTASI MENGUNTUNGKAN
OVER CPT APT. SKYVIEW
SETIA BUDI LT. 8 TYPE 24
Rp. 150 JT NEGO
HUBUNGI :

• 0821.1049.2058
• 0819.0844.0851

Rmh Mewah, Jl. Pukat Banting V No.
30, 3 Tahun 55 Jt, 0813 7643 0550

DIJUAL Vila Mutiara Residence 2½ Tk
Uk. 6 x 21, Siap Huni, Full Perabot, dekat Kolam Renang. Hubungi. 0851.
0085.2398 / 0853.7387.3531

RUMAH HOOK

DIJUAL CEPAT DIJUAL RUMAH

Tanah Dijual Cepat, Uk. 20 x 275 M²,
Jl. Tj. Morawa - Kuala Namu (KNO),
Hub. 081 164 2209, 0812 659 5935

RUMAH DIJUAL di Tembung 7 x 8
M, 2 Kamar masuk Gang. Hubungi.
0852.4424.3093, Tanpa Perantara.

DIJUAL CEPAT RUMAH

DIJUAL RUMAH

• Rumah Permanen, SHM, 5 Unit, Di Jln.
Nusa Indah Ling. IV Kel. Asam Kumbang
Medan Selayang 20133
• Rumah 2 Unit, Lt. 2.5, SHM, Komplek D’
Cluster Psr. III, Jln. Bg. Cempaka 20132
Hub. 0813 7633 2489

SKY & SEA TRAVEL (Jl. Nibung II 60)

MEDAN - KUALA LUMPUR PP : RP. 500.000
MEDAN - SHANGHAI / BEIJING PP : FROM 1.8 JT
MEDAN-KRABI/PHUKET PP : FROM RP. 990.000
(MEI & AWAL JUNI, TGL TERTENTU, HAMPIR HABIS)
PALEMBANG 750 RB & BANYAK RUTE ASEAN LAINNYA
TOUR BANGKOK 3D/2N TERMASUK PESAWAT : 1.8 JT

www.skysea-metrogroup.com
VOUCHER SHOW & THEMEPARK DI THAILAND TERMURAH :
BAIYOKE DINNER/DINNER CRUISE/MADAME TUSSAUDS/
DREAMWORLD/ALCAZAR/SIAM PARK/NANTA SHOW/DLL...MURAH
BBM Pin : skysea/522FF6AA/sky8sea/5FF30989
WHATSAPP only : 08163159746 / 08163141980

DIJUAL CEPAT :

• Ruko 2½ Tkt, PLN, PDAM, SHM, Lokasi
Strategis Jalan Pertempuran 64-B
• Komp. Graha Mansion, Villa 3 Tkt, SHM,
PDAM, PLN, Setengah Renovasi
HUB. 0813.9723.4515 / 0852.6195.0735 / TP

DIJUAL VILLA/RUMAH DAN RUKO
RUMAH:
1. Jln. Meranti, Uk. 5 x 16 Mtr, 3½ Tkt, Siap Huni
RUKO:
1. Berjaya Cemara Asri, Uk. 5 x 17 Mtr, 3.5 Tkt, Siap Huni
2. Thamrin Baru, Uk. 4 x 16 Mtr, 3 Tkt, Siap Huni
3. Multatuli, Uk. 4 x 16 Mtr, 3 Tkt, Siap Huni
4. Multatuli, Gandeng, Uk. 8 x 16 Mtr, 3.5 Tkt, Siap Huni
VILLA:
• Taman Polonia 2, Uk. 10 x 24 Mtr, 3 Tkt, Siap Huni
• Taman Polonia 1, Uk. 25 x 26 Mtr, 2.5 Tkt, Siap Huni
• Rumah 2.5 Tkt, Siap Huni, Uk. 4 x 14 Mtr, Mutiara Residence Katamso
Hub. 0812 603 6780, 0821 6155 6663

DIJUAL

DIJUAL RUMAH VILLA

2.5 Tkt, siap huni, SHM, UK. 7 x
22.5 M, Lengkap perabot di Jl.
Sriwijaya (Komp. Sehat Sriwijaya)
TP Hub. 0812 6036 3739.

DIJUAL ANAKAN :

• Pomeranian
= ± 3 Bulan
• Yorkshire Terrier
= ± 3 Bulan
• Chihua-hua Long Hair= ± 5 Bulan
• White Toy Poodle
= ± 4 Bulan
HUBUNGI :

Jalan Sumatera No. 59/77
Telp. 061. 456.9020, 4530.281

KOST BARU

KOST WANITA TIONGHOA KERJA/KULIAH

Belakang Thamrin Plaza, Fasilitas: Kamar MAndi, TV Di Dalam
Kamar, WiFi, Air Minum RO, Cuci Gosok Dsb, Harga Per Orang
500 Rb/Bulan, Hub. D63FC4B7, 0822 7246 0861 (WA)

APARTEMEN SEI ASAHAN

Type Studio, 32 M², Dapur Bersih, Balkon,
Kolam Renang, Cafetaria, Jl. Sei Asahan No.
80 Medan, Tel. 822 1170, 0812 999 5591

DIJUAL ANJING

- Mini Pom 8 ekor (party colour, snow white, cream,
black) semua vaksin.
Stb dan non stb
- Chi hua hua (apple head)
± 3 bulan vaksin stb
- Siberian Husky (Open booking) Ready 2 minggu. 5 ekor
Hub : 085922808788

KOST VIP BARU INTI KOTA NYAMAN & TENANG

Jalan Japaris/Rahmadsyah No. 293-ABC (Sebelah Alfamart) Fas:
Km dalam, Springbed, AC, TV LED, Dapur Umum, Lobby, Air Minum
& Laundry Free, Alfamart, Parkir, Security 24 Jam. www.kostbbhouse.com. Hotline: 0823 8777 9545 - 0851 0000 1910.

KOST BARU INTI KOTA

Jln. Singa Simpang Madong Lubis & Sumatera,
Fasilitas AC, WiFi & Gratis Laundry (Partner),
Hub. 0812 603 4562, 0811 844 8491

KOST BARU INTI KOTA

Fasilitas AC, WiFi, Air Panas Dan Free Professional Laundry, Jalan Singa Simp. Madong Lubis,
Hub. 0812 603 4562, 0811 844 8491

KOST KHUSUS WANITA BAIK²
Jl. Besi, dekat Pajak.
Hub. 0853 7250 2828.

KOST WANITA

Lokasi Gatot Subroto dekat Univ Panca Budi. Fasilitas lengkap Suasana
bersih, nyaman, tenang, Harga kamar/Bln GRATIS Kuota terbatas siapa
cepat dia dapat. Hub. 0813 9793 0000 / 0811 6301 056.

KOST TIONGHUA Fasilitas : 1 Kamar 1 Orang,
Cuci Gosok.Lokasi : Di Pusat Kota (Jalan Senangin
simpang Jalan Wahidin) Hub. 081.264.506.067,
082.364.595.572, 081.361.476.842

KOST TIONGHUA (BARU)

AC
AC

GARUDA SERVICE

Cuci AC. Tambah Freon
Perbaikan, Bongkar Pasang
Hari Libur Tetap Buka
HB. 0852 6214 5045

HANDAL

Perbaiki AC Rusak/ Di Tempat

BERGARANSI Cuci dan Isi Freon

NB: Minggu Buka. Hub. 081362632912

AC MAJU TEKNIK

Service / Perbaikan AC dan Kulkas.Hub. HP. 0822.3807.0002
AKHUN SERVICE

AC

Service, Reperasi, Bongkar
Pasang, Isi Freon
JUAL/BELI AC BARU & BEKAS
Hub. 0852 6249 4122

AC & CCTV

Cuci AC, Service, Bongkar Pasang, Pasang Baru
(Small Iklan, Big Service) Hub. 0852 7028 5877.
NEO

AC

Memperbaiki AC Rusak/ Ditempat
Service & Isi Freon. NB: Libur Buka

Lokasi Madong Lubis (Dekat Sumatera/Wahidin)
Baru Renov, AC/Non AC, Km dalam, aman &
nyaman.
DISEWAKAN: Halaman depan ±5x7m, Cocok U/
Jual Makanan. Toilet disediakan, lokasi strategis.
Hub. 0812 607 6069/0812 6397 7775.

SERVICE SANYO
Pipa-pipa, Tangki, S. Bor, Wastafel, Instalasi, Air, Gas, Listrik, W. Heater. Hub :
HP. 0812.6000.7180 - JASA TEKNIK

DISEWAKAN

TV LCD/LED RUSAK !!

Tempat utk jualan Pagi/Malam di Komp.
Asia Mega Mas. Hub. 0822 7438 2188.

CHEN SUI CIN/MUTIARA

Hp : 0816310-4321
Konsultasi
Masalah : Rumah Tangga
Usaha / Dagang
Biro Jodoh
Ramal dengan Kartu
Hong Sui
Dan Lain-Lain

TIANG PJU OKTAGONAL

SOLAR PANEL, Lampu Jalan LED, UPS, Inverter dll

BERGARANSI HUB. 0812 3224 9578

Sony, Toshiba, Polytron, dll. Hub.
AHUI: 0811649768-0853 6130 3388

TV-LED-LCD RUSAK !!!

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

WC DONI

MURAH - GARANSI 2 THN

Sedot - Tumpat - Wastafel - Sanyo - S.Bor

AKSARA 75A
P.BRAYAN 18/ 16
G. SUBROTO 158C
P. BULAN 175B

FORKLIFT Electric Battery
Rekon BATTERY Forklift Electric WC
081260260005 - 081973220001
website : doktorAki-indonesia.com

PELUANG BISNIS

PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, Jasa Penerbangan Berkembang Pesat, Permintaan Order banyak. Membuka
peluang kerjasama kepada
pemilik modal min. Rp. 100 juta,
max. Rp. 500 juta. Keuntungan
3%/bln dari modal. Alamat Jl.
Karya No. 251 B Medan (Karya
Sei Agul) Telp: 061-4066 277,
HP: 0822 7672 7727.

PROMO PAKET FIEL 25 KG

• Fiel 25 Kg 3 Zak ..Rp. 1.140.000

Floow lg : MypetsIndonesia

Ready stock :
• Mini Shihtzu
• Maltase
• Red Toy Poddle
• Chihuahua (long hair & short hair)
• Beagle
• Golden Retriever
• Cocker Spaniel
• Siberian Husky
• Minipomerian
• Kucing Persian Medium
•Kucing Peaknose

We Are Proud Serving You

: 0821
: 0813
: 0812
: 0812

6854
7628
1896
1276

3700
9900
0716
3319

SALURAN TUMPAT
SEDOT-SAL.AIR-WASTAFEL-SANYO

HARGA
MURAH

ALIM

Jl.AKSARA8C
Jl.KRAKATAU20H
Jl.B.KATAMSO51/4
Jl.THAMRIN38/20

GARANSI
2 TAHUN

HP: 0812 6204 3299
HP: 0812 6204 4291
HP: 0812 6204 4496
HP: 0852 1131 7671

WC+RIZKI+

TUMPAT, WASTAFEL, SEDOT, SAL AIR
SUMUR BOR, SANYO SERVICE
SURVEI
GRATIS

MURAH GARANSI
• Jl. Gatot Subroto 146A : 0821.6647.7716
• Jl. Aksara 15c
: 0812.6441.0800
• Jl. Setia Budi 88B
: 0857.6264.3171
TUMPAT-SAL.AIR-WESTAFEL-SANYO
L.BOCOR. S.BOR. GRS 2 THN

WC

DIJAMIN
MURAH

ALI
J

JL. KRAKATAU
JL. THAMRIN
JL. KP.LALANG
JL. B.KATAMSO

3F

Rumah 3 Tingkat Cor, • Per Zak ................Rp. 380.000
HUBUNGI :
SHM, Hadap Selatan,
BOBO
PET SHOP
Lokasi Jl. Tikus Dekat Jl.
Jl. Hos. Cokroaminoto No 89 A
Singa Dan Sumatera, Uk.
Telp. 061.4573 863
0851.0342.7743
4.8 x 14.5 M, Siap Huni
Hub. 0821 7161 4051
MYPETS
Jln. Amir Hamzah no 55-55A
(Simpang Adam Malik)
Hub. 0813 7518 9985
HP: 082165453010, BB : D2FACB9E

P. SIANTAR

PERAWATAN ANJING & KUCING TERBAIK &
TERLENGKAP DI KOTA MEDAN

Jln. Karya Rakyat No. 46 Medan, Telp. 061.8003.2429, 0822.7295.2073
• Monsabel Pet Clinic (Pemeriksaan Lab/Rapid Test, USG, Scalling, Rawat Inap)
• Monsabel Petshop (Aksesoris, Dog/Cat Food Biasa/Vet Prescription, Shampo
dll)
• Monsabel Pet Hotel (Penitipan AC/Non AC)
• Monsabel Pet Salon & Grooming
Buka Setiap Hari Pukul 09.00 - 21.00 WIB
Boleh dipanggil Mandi/Grooming dan Antar Jemput
(Monsabel Pet Clinic Buka Pukul 17.00 - 21.00 WIB,
Minggu/Hari Besar Tutup) Pj : Drh Dewi N, MSi, Drh Mia, Si

PLUTO PET SHOP

DISEWAKAN/DIKONTRAKKAN FORKLIFT 2,5 T 2010 - 105 JT
Ruko Cocok Untuk Usaha/
Kantor, Jl. Siswomiharjo No.
117 d/h Jl. Perdana, Hubi: 0852
9721 3239, 0853 6018 2966

DIJUAL KUCING Persia/Himalaya, Anakan/Remaja/
Dewasa, Medium/Flatnose/Peaknose, Anakan Mix
Persia dengan Main Coon, Sudah Vaksin, Sangat
Terawat, Monsabel Pet Care (Praktek DRH. Dewi, N.
MSi). 08126001302/082272952073/061.80032429

J
J
J

MINGGU
BUKA

0812 6494 394
0813 9715 4479
0812 6070 624
0812 6494 364

PENUH. SEDOT. SANYO
WC TUMPAT.
SAL.AIR. WASTAVEL. RMH BOCOR

SANGAT MURAH GARANSI 3 THN

SURVEY
GRATIS

ABUN

JLN. THAMRIN 78C
JLN. G.KRAKATAU 641D
JLN. B.KATAMSO 111G
JLN. YOS SUDARSO 201B

WC

HARGA
NEGO

HP 0853 5815 0006
HP 0852 6255 4744
HP 0812 6264 5626
HP 0853 5997 5998

TUMPAT - SEDOT - SAL.AIR - WASTAFEL

AHOK

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

MURAH & GRS : 2 THN. SURVEY GERATIS.

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

Sabtu, 29 April 2017

Halaman 28
KERJA SAMPINGAN PT. MSDM

DIJUAL

Gudang DI KIM 1,
Luas ± 3000 M²,
Hub. 0813 6086 4039

DIJUAL
1 Unit Gudang Uk. 23 x
114, Siap Pakai, Siap
Produksi, Jl. Suasa Tengah
No. 62 Pasar 4 Tanjung
Mulia Hilir, Hub. 0813 7500
2115, 0811 600 2309

JOB RESMI SINGAPORE-HONGKONG

• SINGAPORE : Wanita, umur 25 s/d 50
thn sbg PERAWAT JOMPO-JAGA ANAK
• HONGKONG : Wanita, umur 23 s/d 40
thn sbg ASISTEN RUMAH TANGGA
NB: Diutamakan bisa bahasa Hokkian
Hub: 0813 7009 9393.

BLUE BIRD TAKSI

Membutuhkan PENGEMUDI PRIA/WANITA

USIA 23-55 THN

Syarat : Tidak bertato/bekas tato/tindik, bawa copy
SIM & KTP, diutamakan punya HP Android. Sistem :
Komisi Harian Rata-rata Rp. 100.000,-, Bonus Bulanan
s/d Rp. 1.250.000,-. Fasilitas: Pemberian order via
HP Android, subsidi BBM, mess pengemudi, Jaminan
Kesehatan
Datang langsung ke: POOL TAKSI BLUE BIRD
1. Jl. Kapten Muslim No. 92 (depan RS Sari
Mutiara) Telp: 061-846 2345, 0813 6031 7798
2. Jl. Panglima Denai (depan Terminal Amplas)
Telp: 061-787 8805, 0821 6548 1647.

LOWONGAN KERJA
RUMAH MAKAN

Dibutuhkan segera :
1. ASISTEN KOKI (Pria)
2. WAITER (Pria)
3. CUCI PIRING (Pria)
4. KASIR (Perempuan)
Kriteria :
- Diutamakan memiliki pengalaman kerja di
bidangnya min. 1 tahun
- Mempunyai kendaraan sendiri
- Laki-laki (umur 20-40 thn)
- Jujur, teliti, disiplin dan memiliki motivasi kerja
yg tinggi
Segera antar lamaran anda ke
Jln.Sutomo 438-440
Hubungi: 0852 9660 3739.

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

DIBUTUHKAN

2 TENAGA KERJA LAKI-LAKI
yg belum berumah tangga
yang berpengalaman di rumah
makan. Hub: 0852 0773 2243.
DICARI

KARYAWATI TOKO BAJU

Sun Plaza/Simp. Griya (Milenium Plaza/
Thamrin Plaza). Hub: 0811 608 891.
DIBUTUHKAN MEKANIK ALAT BERAT Excavator dan Weelloader yang berpengalaman min. 5
th untuk kerja di luar kota yang baik, jujur dan
rajin. Kirim lamaran : Jln. Hangtuah No. 201 C
Padang atau Hubungi HP: 0821 7217 5157.

DISEWAKAN

Wanita/Pria, usia minimal 19 tahun,
berpengalaman di bidangnya. Kirim lamaran
ke Jln. Mandala By Pass No. 51 (Simp.
Selam 5) Telp: 061-7355 150.
Pabrik Cosmetik, membutuhkan :
1. NASIONAL SALES MANAGER
2. REGIONAL SALES MANAGER
3. AREA SALES MANAGER
4. SUPERVISOR
5. SALESMAN
Domisili : Medan, Kisaran, Sibolga,
P. Siantar, P.Sidempuan, Binjai, Banda
Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Blang Pidie
Pengalaman di Consumer Goods/
Cosmetic/Pengharum Ruangan
Email : cantik_wangi168@yahoo.com
Kirim : PO BOX 1204 TNG BUSH 19100
Phone : 0812 8412 3701.

Villa Brastagi 3 kamar tidur serba lengkap peralatan kamar dan
dapur, rice cooker, kulkas, dispenser, TV, karaoke, water heater
dllnya. Tersedia tangki stok air 5.000 liter. Hub. 0811614126.
Hari biasa Minggu s/d Jum’at Spesial diskon 50 persen

DISEWAKAN VILLA UTK LIBURAN

di Berastagi. VIlla Bukit Masa depan Funland Mikie Holiday.
3 kmr tidur, kamar mandi ada air panas, TV Led 32 inch,
DVD, kulkas, dispenser, rice cooker. Fasilitas perabotan lengkap dan bersih. Harga standart. Hub. 082161078078

DISEWAKAN VILLA BUKIT ASRI
(DEPAN GALON). TELP. 4519828

1.8 JT/MINGGU
900 RB/MINGGU
1.5 JT/BULAN
750 RB/MINGGU
1.1 JT/MINGGU
800 RB/MINGGU
1.8 JT/BULAN
1.2 JT/BULAN

Persyaratan : Pendidikan min. SMA sederajat, D1,D3,S1 semua
jurusan, fotocopy Ijazah, fotocopy KTP, photo 3x4 = 2 lbr, daftar
riwayat hidup (Tes Langsung Kerja), pengalaman tidak
diutamakan, ada tempat tinggal, bagi yang dari luar kota
(mess)+ baju seragam kerja
Segera antar langsung surat lamaran lengkap dan berpakaian
rapi dari jam 09.00 s/d 17.00 Wib ke:Jl. Bajak II No. 55B
Simpang Marindal Medan Amplas depan Gereja GKPS
NB: Lamaran diterima paling lambat setelah 1 Minggu iklan terbit.

AKHIM SAYUR RANTANG

Makanan Terlezat, Pengalaman 25 Tahun.
Terima Naskot/Rantangan, 3 Lauk Tanpa
Sayur Hijau. HUB. 0821.6639.5068

RANTANGAN & NASI KOTAK

PHEI-PHEI KITCHEN
Lezat, Higienis & Variasi Menu
CALL : 0877.8886.9077 / 0813.7613.5996

Cie-Cie & Ko-Ko
Telah hadir
Rantang Sayur
Harian & Mingguan
Harga dimulai dari
(Rp.40 Rb)
Lebih Hemat & Praktis
0851 0138 3800
Pilih Sesuai Selera Ya

VIMAX/HAMMER ASLI

KUAT, KERAS, T. LAMA, BESAR & PANJANG
MAXMAN, CIALIS, SPRAY, FOREDI, SRIGALA, HAJAR JAHANAM, LEVITRA,
ANABOLIC RX 24, LION, GOLD MACA, PELANGSING FIFORLIF, FATLOSS,
SELULIT, PENGGEMUK, VACUM PYDR, PERAPET, DLL

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

OPEN RECRUITMENT

Gaji 2 jt +

B. MARKETING (umur 20-30 tahun)

• Gaji pokok + uang makan + komisi
+ insentif (2 jt-3 jt)
• Mess + transportasi
Langsung interview di
Hotel Bumi Malaya Komplek Tomang
Elok, Jalan Gatot Subroto
Interview tanggal 28,29,30 April 2017,
pukul 10.00-16.00 Wib.
CP: IBU WIDI 0813 6084 6771
NB: Tidak untuk karyawan Hotel

LOWONGAN
KERJA
Kami salah satu Perusahaan International yang

sudah berkembang dan mempunyai beberapa
cabang di seluruh Indonesia bergerak di bidang
Jasa Keuangan membutuhkan staff untuk
menempati posisi sbb:

1. CONSULTANT FINANCE
2. TELEMARKETING
3. ANALYST TRADER
4. MARKETING EXECUTIVE

Dengan kualifikasi sbb:
• Pria/Wanita, max. 35 thn
• Pendidikan minimal SMA/K (semua jurusan)
• Sedang kuliah/fresh graduate
• Mampu mengoperasikan komputer
• Komunikatif & memiliki interpersonal yang
baik
• Mampu bekerja dalam team & individu
• Bahasa Inggris minimal pasif
• Mampu bernegosiasi
Fasilitas :
• Gaji pokok
• Bounties
• Commision
• Jenjang karir
• Transportasi
KODE: HRD
Lamaran dikirim ke email :
Sallychang1992@gmail.com
NB: CV paling lambat diterima 1 Minggu
setelah terbit iklan.

DIBUTUHKAN SEGERA

Perusahaan Nasional yang bergerak di
bidang Jasa Pelayanan & Jasa Pengurusan
Transportasi/Kapabeanan dan Depot/CFS
membutuhkan karyawan untuk ditempatkan
sebagai:

1. STAFF DOKUMEN EXPORT/
IMPORT
2. STAFF KEUANGAN
3. LOGISTIC ALAT BERAT
4. OPERATOR FORKLIFT
5. OFFICE BOY

Syarat-syarat :
a. Pria/Wanita (1,2), Pria (3,4,5)
b. Usia maks. 30 tahun (1,2&5) dan maks.
40 tahun (3&4)
c. Tamatan D3 Pelayaran/Sastra Inggris (1)
& D3/S1 Akuntansi (2), SMK/D3/S1
Teknik Mesin (3)
d. Memiliki kendaraan bermotor sendiri dan
memiliki SIM C (1,2,3,4,5), juga memiliki SIM A (3) dan SIO (4)
e. Mengerti sparepart alat berat Side
Loader, Reach Stacker, Forklift, Bobcat (3)
Kirimkan lamaran lengkap selambatlambatnya tanggal 15 Mei 2017 ke Jl.T.
Amir Hamzah No. 106-108 Griya Riatur
Medan 20124.

LOWONGAN

Kami adalah sebuah perusahaan swasta berlokasi di kota Medan yang bergerak di bidang
Pertambangan Non Mineral (GalianC), Batching
Plan dan Konstruksi serta Pengembangan
Industri yang sedang berkembang pesat saat
ini. Sehubungan dengan rencana ekspansi dan
pengembangan perusahaan, maka dengan ini
perusahaan mencari para kandidat Calon Manager dan Karyawan untuk mengisi posisi di
dalam perusahaan

1. LEGAL HEAD (LGL H)

- Pendidikan min. S2 Hukum
- Pengalaman di bidang Hukum min. 2
tahun
- Mampu memimpin sebuah tim dengan baik
- Memiliki kemampuan sosialisasi yang
tinggi
- Bertanggung jawab, teliti dan mampu
bekerja dalam tekanan

2. LEGAL STAFF (LGL S)

- Pendidikan min. S1 Hukum
- Pengalaman di bidang Hukum Min. 1
tahun
- Menguasai dan sanggup membuat
konsep surat
- Mampu bekerjasama dalam sebuah tim
- Ber tanggung jawab, teliti dan mampu
bekerja dalam tekanan
Lamaran dapat di email ke alamat pphrd58
@gmail.com dengan kode sesuai posisi yang
dilamar paling lambat tanggal 15 Mei 2017.

-BPKB mobil BK 7924 DL a/n MARJANDI SUKA
-BPKB mobil BK 7677 DL a/n MARJANDI SUKA
-BPKB mobil BK 7301 DM a/n MARJANDI SUKA
-BPKB mobil BK 7158 DM a/n MARJANDI SUKA
-BPKB mobil BK 1302 GI a/n PT. PASOGIT SIBAYAK
HP: 0812 6276 4797.

+ PROMO CASH BACK & CICILAN 0% +

* BIRO JASA M.C. *

KIOS DISEWAKAN

Lokasi strategis di Pasar Ramai, samping
Thamrin Plaza. Hub. 0819 3329 0121.

DIJUAL CEPAT Honda Revo Absolute, Hitam 2009. Hub. 0823.
7790.4345, 0823.6827.2683

0859 2300 0001

SURVEY & KONSULTASI GRATIS
GARANSI 3 - 5 TAHUN

BIRO JASA 777

Bersedia Mengurus : SIUP, HO, TDP, IUJK, SBU, STNK,
SPT, S. Pindah Dll. Hubungi : HP. 0852.7576.1997, 0813.
6149. 6343, EDDY LIM, Berkas Di Jemput

Telp. 0812 607 3809, 08510500 1374
061- 844 8272

berkualitas, rapi, & berpengalaman

- Pintu & jendela, sekat kantor, partisi
- Kaca tempered, sekat shower, curtain wall
- Tangga kaca, canopy kaca, kaca perabot

KREDIT EXPRESS DANA TUNAI

SAHABAT RUMAH
* KONSTRUKSI BARU /
RENOVASI
* PERBAIKAN MASALAH
STRUKTUR RUMAH
- HEMAT- RAPI - GARANSI
HASIL KERJA 0812.6466.3987

JAMINAN BPKB MOTOR/MOBIL
Hub. 0821.6628.3269, 061.844.7876
Jalan Sunggal Pekan No. 366 Medan

DIJUAL

Semua Peralatan Salon
Bekas, Kursi, Lemari,
AC, Harga Bisa Nego.
HUB. 0811.64.9669

PT
ANCE PPest
est Control
PT.. ADV
ADVANCE

061.847.2430, 0812.6479.251

(KANTOR PERMANENT)
Garansi : 3-5 Tahun, Survey Gratis
MELAYANI PENGENDALIAN :

TIKUS, NYAMUK, LALAT DAN KECOA

KASA NYAMUK
DOUBLE MAGNET

Tersedia juga :
• Roller Blinds
• Ver tical Blinds
• Krei Mini
• Wood Blinds
• Roman Wood
• Pintu Exona

CV. ZC FAST INDONESIA
Forwarding - export - import
- customs clearance

CHINA - THAILAND MALAYSIA - SINGAPORE
Airfreight and Seafreight

HUB : 081 2655 2855

AHLI BASMI
RAYAP

AMEI MURAH RENTAL
2.4% (P. BRAYAN & ASIA) - DIKY

Komp.Kalpataru Paviliun B3- Jl.Kalpataru - Helvetia

Centra KACA & ALUMINIUM

(061) 6632 635 / 0851 0004 5588

GESEK KARTU KREDIT

PT. TERMICON SPECIALIST

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

(061) 6632 632 / 081 2653 3803
** BIRO JASA M.C **

*Pengurusan : SIUP, HO, TDP, NPWP,
SBU,SIUJK, KTA, KADIN / ARDIN DLL

Avanza, Innova, Alphard, Mercy Bus Dll.
Bandara M. Pengantin Dll. Pin BB : 5818BF26,
HP. 0852 7022 2605- 0812 6349 3818 (WA)

BASMI RAYAP

Menerima Renovasi Rumah,Jerjak Besi,Kerangkeng,
Kanopi,Galvalume,Atap Baja Ringan,Tenda Kain, Railing
Tangga Besi/Stainless,Partisi,Plafon Gypsum/PVC,Tempah
Perabot,Kitchen Set,Sofa, Kassa Nyamuk,Cat,Wallpaper Kaca/
Aluminium,Alucubond Composite,Talang Air Dll.

D.PARIS - SPA

Perawatan Body
Terapis : Wanita / Pria. Extra berpengalaman.
Fasilitas lengkap. AC, air panas, springbed, bath up.
Jln.Gatot Subroto (Komp.Tomang Elok Blok C No.110)
Hp: 0813 1808 1238
D’ JAYA SPA

JL. DR FL TOBING NO.97A/107 MEDAN
Call: 085260734055 / 4555768
www.zcfastindonesia.com

Therapis wanita/ prira muda berpengalaman
Harga ekonomis. Massage 90 menit 140
(NB : Ada therapis baru)
Jl.Sei Besitang No.52.
masuk dari samping Wira Security Gatot Subroto
HP : 0821-6812-5070

Massage Man For Call (Hotel/Home)

AVISTEL

Plaza Medan Fair Lantai 4 No. 20
(Samping Ayam Kalasan Masuk, Sebelah Blooming)
TIPE

GARANSI / NG

HARGA

IPHONE 6S PLUS 16 GB R. GOLD GRS S/D JULI 2017 RP. 5.900.000
IPHONE 6 PLUS 64GB GREY
KOMPLIT/NG
RP. 4.800.000
IPHONE 6 PLUS 64 GOLD
KOMPLIT/NG
RP. 4.750.000
IPHONE 6 PLUS 16GB GOLD
KOMPLIT/NG
RP. 4.250.000
IPHONE 6 PLUS 16 GB GREY
KOMPLIT/NG
RP. 3.900.000
IPHONE 6 64GB GOLD
KOMPLIT/NG
RP. 3.750.000
IPHONE 5S 32GB GOLD
GRS S/D JULI 17
RP. 2.200.000
IPHONE 5S 32GB GOLD
KOMPLIT/NG
RP. 2.000.000
IPHONE 5S 64GB GOLD
GRS S/D AGST 17
RP. 2.400.000
IPHONE 5 64GB WHITE
KOMPLIT/NG
RP. 1.700.000
IPHONE 5 32 GB BLACK
GRS S/D OKT 2017 RP. 1.750.000
IPHONE 5 32GB WHITE & BLACK KOMPLIT/NG
RP. 1.400.000
IPHONE 5 16 GB BLACK
GRS S/D SEPT 2017 RP. 1.600.000
IPHONE 5 16GB WHITE & BLACK KOMPLIT/NG
RP. 1.350.000
BLACKBERRY Q10 WHITE
KOMPLIT/NG
RP. 900.000
BLACKBERRY Z10 WHITE
KOMPLIT/NG
RP. 700.000
BLACKBERRY 9360
KOMPLIT/NG
RP. 150.000
BLACKBERRY 9900 BLACK
KOMPLIT/NG
RP. 500.000
BISA TUKAR TAMBAH
FREE SCREEN PROTECTOR DAN VR BOX

ANDRE CS MASSAGE

# TERAPI URUT VITALITAS #

IP 5S 16GB GOLD
IP 5S 16GB GOLD
IP 5S 16GB GOLD
IP 5S 16GB GOLD
IP 5S 32GB GOLD
IP 5S 32GB GOLD

KOMPLIT/NG
KOMPLIT/NG
KOMPLIT/NG
KOMPLIT/NG
KOMPLIT/NG
KOMPLIT/NG

RP.
RP.
RP.
RP.
RP.
RP.

1.725.000
1.425.000
1.525.000
1.825.000
2.075.000
1.975.000

IP 6 16GB GOLD
IP 6 16GB GREY

KOMPLIT/NG
KOMPLIT/NG

RP. 2.525.000
RP. 2.825.000

Men for Men. Sedia tempat & panggilan,
terapis pria muda. Berpengalaman dari
dalam & luar kota. Call : 0821 2267 5577.
*) Minyak Oles Urut Penis Herbal Arabian
*) Tanpa bahan kimia, tanpa efek samping
*) Tanpa bahan Pengawet, aman bagi kulit
*) Meningkatkan Sirkulasi Peredaran Darah
dengan memperbesar otot batang penis
*) Meningkatkan Kemampuan Ereksi Penis
*) Mengatasi lemah syahwat, Ejakulasi dini
Hub: 0823.7022.8130 (Melayani Antar Ditempat)

IP 6 PLUS 16GB GOLD
KOMPLIT/NG
RP. 4.025.000
IP 6 PLUS 64GB GOLD
KOMPLIT/NG
RP. 4.375.000
IP 6 PLUS 64GB GOLD
KOMPLIT/NG
RP. 4.725.000
BISA TUKAR TAMBAH FREE SCREEN PROTECTOR DAN VR BOX

Hub: 0813 7651 0700 / 0857 6239 3111

LES MANDARIN Menerima Murid semua Tingkatan, Murid Sekolah Nasional maupun Internasional. Tamatan Shan Xi Shi Fan Da Xue (China).
Bersedia di panggil ke Rumah. HP. 0819.83.1010

SOFA (REPERASI & TEMPAHAN)

★ LES PRIVATE TK, SD, SMP, SMA, DWS ★

Ganti kulit/kain + busa segala model Sofa,
K.Makan, Kantor. NB : Tukar Tambah Sofa
AWEN : 0813 6035 0250

NAT PLUS/INT’L, PEL SKLH/ MAFIA/AKUN/ B.ING/B.MANDARIN/B.JEPANG/
KOMP/ DRAWING/ SEMPOA/ PIANO/ GITAR/ BIOLA. DI AJAR GURU² CHINESE PENGALAMAN. BERSEDIA KE RMH MRD. JUGA SEDIA TPT LES.
HUB. 082366516335 (HARGA BERSAING)

Atau dikirimkan ke Harian Analisa
dengan kode “JOB 17” paling
lambat tanggal 19 Mei 2017.

Lemari Pakaian 3 Pt Sungkai ............................ Rp 1.800.000
Spring Bed 6 Kk (Garansi 10 Thn) ..................... Rp 1.500.000
Kitchen Set Dapur Sungkai Atas Bawah ............. Rp 1.800.000
Sofa Tamu Minimalis ....................................... Rp 1.500.000
Hub. 061 661 6802 / 6618116 / 0851 0053 2188

Kursus Piano, Keyboard,
Drum, Gitar, Biola, Vocal. Fee
260 Rb & Up. Komp. MMTC,
L31. 0853 5884 6966.

LOWONGAN

(REPARASI & TEMPAHAN)

Sebelum tgl. 10 Mei 2017.

Sam S7 EDGE Silver (Grs Sam 3 bln, Perfect) .. 6.68 jt
Sam A9 Pro (Garansi Sam 10 bulan, Perfect) ..... 4.98 jt
Sam A7 2016 (Grs Sam 7 bln/3 bln, Perfect) 3.78/3.58 jt
Sam Gear S3 Classic(New, packing, grs Sam) . 3.98 jt
Sam J7 Prime Gold (Grs Sam 1 tahun, perfect) 2.98 jt
Sam Tab A 8”: (komp/std, mulus skali) ..... 2.58/2.18 jt
Sam J7 Prime Black (New, grs Sam, ex hadiah) 3.18 jt
Sam Tab 2 7” (komp, original, perfect) ............. 880 rb
Sam Tab 3 Lite 7” (komp, perfect) ................... 980 rb
Sam Tab S 10” (std, 4G, mulus) ....................... 2.88 jt
Sam S6 EDGE Black (komp, LTE, Mulus) .......... 4.58 jt
Sam Note 3 (komp, mulus 90%) ....................... 1.68 jt
Sam Note 2 (komp, mulus skali) ...................... 1.38 jt
Sony Z3 plus (std, 2 GSM, Lte, mulus) .............. 2.88 jt
Sony Z2 (std, Lte, perfect) ................................ 1.98 jt
Sony C3 Lte (komp, mulus skali) ...................... 1.38 jt
Sony M4 Aqua (komp, perfect) ........................ 1.88 jt
Sony Z1 (Komplit, mulus sekali, 20 MP) ............ 1.98 jt
Sony C5 Ultra (Komp, 2 GSM, Perfecf) .............. 2.48 jt
Asus Zenfone Max (Grsnas 4 bln, perfect) ........ 1.58 jt
Asus Zenfon 2 5,5” (komp, Ram 4Gb/32Gb) .... 1.68 jt
Xiaomi Note 4 (Grs 10 bln, Ram 3 Gb/64 Gb) .... 1.98 jt
Nokia X (komp, mulus) ..................................... 450 rb

1.475.000
975.000
1.375.000
1.425.000
1.225.000
1.425.000

SPV FINANCE & ACCOUNTING

lowker05@gmail.com

Jln. Mayang No. 3C (daerah Sekip/Adam Malik)
Telp : 0851 0710 2088

RP.
RP.
RP.
RP.
RP.
RP.

• Pria/Wanita, umur maks. 25
tahun
• Pendidikan D3/S1 Ekonomi/
Akuntansi
• Lebih diutamakan menguasai bahasa Inggris
• Kemampuan beradaptasi dan
cepat belajar

1. Pria, umur max. 35 thn
2. Menguasai computer
sebagai Media Kerja
3. Minimal menguasai
penamaan sparepart
truck & mesin
4. Bersedia ditempatkan
di KIM Mabar
5. Mandiri dan aktif
Lamaran lengkap dikirim
ke email :

AS MOBILE

Sam 6S plus Rose Gold 64Gb (komp, perfect) ... 6.58 jt
iPhone 5S Gold 32Gb (komp, mulus skali(ex inter) 2.68 jt
iPhone 5S Gold/Grey 16Gb (komp, ex inter, mulus) 2.48 jt
iPhone 5 32Gb (komp, mulus) ........................... 1.48 jt
iPad 2 Cellular 32Gb (Komp, WiFi, mulus) ......... 1.88 jt
iPad Mini 1 WiFi 16Gb (Lengkap, mulus skali) .... 1.58 jt
OPPO A.39 (Garnas, 10 Bulan, Perfect) ............... 2.08 jt
OPPO A.37 (Garnas 10 Bln, Perfect) ................... 1.58 jt
LG G5 SE (Grsnas 3 Bulan, Camera, Perfect) ....... 4.58 jt
LG G4 Black (komp, ex grs, perfect) ................... 2.68 jt
LG Nexus 5 (komp, 4G, mulus skali) .................. 1.48 jt
LG G5 SE Gold (komp, perfect) .......................... 4.28 jt
LG K.10 (Grsnas 2 bln, 4G, perfect) .................... 1.58 jt
Sam S6 Edge Gold 64Gb (komp, ex grs, perfect) 4.78 jt
Sam Grand 2 (std, mulus) ................................. 980 rb
Sam E5 (komp, 2 GSM, mulus) .......................... 1.28 jt
Sam Tab A6 (Grs Sams 5 bln, mulus) ................. 1.58 jt
Sam S3 White (komp, mulus) ........................... 880 rb
HTC M8 Gold (Komp, LTE, Perfect) ................... 2.28 jt
HTC Desire 816 (komp, 2 GSM, mulus 90%) ...... 1.68 jt
Lenovo P1 Turbo (komp, 4G, mulus skali) ........... 2.38 jt
Evercoss Y2/S55 (grs 5 bln, 4G, batt 6200) ........ 1.58 jt
Himax Pure 3S (komp, Lte, perfect) ................... 930 rb

GRS S/D NOV 017
KOMPLIT/NG
KOMPLIT/ NG
GRS S/D APRIL 017
KOMPLIT/ NG
KOMPLIT/ NG

STAFF FINANCE & ACCOUNTING

BAGIAN PEMBELIAN DAN
LOGISTIK PABRIK

MEDIA PRIMA SELULAR
Jalan B.Katamso No.389 A
depan SPBU Spore. Station
Call/WA : 082277435222 Pin BBM : D42BE38C

IP 5 16GB BLACK
IP 5 32GB BLACK
IP 5 32GB WHITE
IP 5 32GB WHITE
IP 5 32GB WHITE
IP 5 64GB WHITE

DIBUTUHKAN SEGERA

jobdesk17@gmail.com

}

OPPO F3 Plus .................. 6.499.000
CICIL
AN
CICILAN
OPPO F1S Ram 4 Gb .......... 3.899 Jt
0%
OPPO A37 Ram 2 Gb ............ 1.99 Jt
6-12
OPPO A39 Ram 3 Gb ........... 2.599 Jt
BUL
AN
BULAN
OPPO A57 Ram 3 Gb ........... 3.199 Jt
Cashback 300 Ribu untuk Pembelian iPhone 7 Plus by DEBIT
CARD BUKOPIN
Cashback 50 Ribu untuk Pembelian Xiaomi by CREDIT CARD
MANDIRI
Cashback 100 Ribu untuk Pembelian iPhone 6 & 6 + By
DEBIT CARD BCA
Cashback 150 Rb-200 Rb By BNI CARD
CICILAN SUPPORTED BY BCA-BNI-MANDIRI-BUKOPIN

AVISTEL
Plaza MILLENIUM LANTAI 2 No. 20-21
(Escalator Lantai 2 belok ke kanan)
TIPE HANPHONE
GARANSI
HARGA
BB Q10 WHITE
KOMPLIT/NG
RP. 925.000
BB Z10 BLACK
KOMPLIT/NG
RP. 825.000

MAS MASTO
0813.7740.4841

Perusahaan PMA yang berekspansi
membutuhkan kandidat sbb:

• Pria/Wanita, umur maks. 30 tahun
• Pendidikan S1 Ekonomi/Akuntansi
• Pengalaman kerja minimum 5
tahun
• Sertifikat brevet AB
Surat lamaran lengkap di email ke:

Jl. Sekip NO.2-D (Simp.Gatot Subroto)
(Pas Belakang Hotel Alfa Inn)

Khusus reseller harga bagus: CCTV, IPCamera, DVR-HD, fingerprint
kabel CCTV RG59, RG6, Speed Dome

* Pengurusan : SIM A/B/C/Int’l,STNK/BBN
/Mutasi,Speksi,Passport,Merk Dagang, dll.

Jl. Ring Road/Asrama Komplek. Bumi
Asri Blok C No. 106

SAFETY INDO PROTECTION
A. SPV (umur 25-35 tahun)

GPS tracker, alat pelacak mobil/ motor

bisa mematikan mesin mobil, mendengarkan suara dalam kabin,
untuk melacak posisi kenderaan anda di seluruh Indonesia
dari HP, android, laptop, komputer (HARGA MANTAP)

TERCECER/HILANG

ALFA OMEGA

LOWONGAN KERJA
INCOME
INCOME
INCOME
INCOME
INCOME
INCOME
INCOME
INCOME

Jl. Komplek Multatuli, Blok A no.18
Medan - 061 888 1 7733 / 0852 7600 3979

KTM DUKE 200 CBU KM. Rendah, 8xxx, Simpanan 200cc Ban Bridgestone Betlax (3 Jutaan)
Knalpot Akra Povic Asli Import SG Titanium (12
Jutaan), Mau Jual 39 Jt/NG. Hub. 0852.61.777.228

Perusahaan TCL yang sedang berkembang di kota Medan,
memberikan kesempatan kerja kepada SDM kota Medan dan
sekitarnya untuk posisi sebagai berikut :

1. ASS. MANAGER
2. SUPERVISOR
3. ADMINISTRASI
4. TEKNISI
5. SURVEYOR
6. MEKANIK
7. STAF GUDANG
8. OFFICE BOY

Rata Putih Polos Rp. 100.000 M²
Rata Warna
Rp. 115.000
M². HP: 0812 6901 6038.

MEDAN CCTV

BUTUH CEPAT

PT ANUGERAH CAHYA PERKASA membutuhkan tenaga kerja u/posisi: SALESMAN dan SUPERVISOR yg berpengalaman di bidang Consumer Good
menguasai Sumbagut. Lamaran di email
ke: SKYBOATMEDAN01@YAHOO. COM/
Hub : 0852 6600 6886.

1. SALES/PENJUALAN (SIM C)
2. SUPIR/KURIR (SIM A)

PASANG PLAFON PVC

DIBUTUHKAN SEGERA

KOKI (Bs Babi Panggang/Chinese
Fo o d ) & W A I T E R u t k R M d i
Jakar ta. Hub: 0878 8435 5642.

SUPIR : Mempunyai SIM A-B1,
diutamakan yang berpengalaman,
menguasai wilayah Medan dan
sekitarnya. Hub: 0815 3388 9849.
DIBUTUHKAN

Rata Putih Polos
Rp.100.000 / m²
Rata Warna
Rp.115.000 / m²
Hp. 0812 6976 6464

1. KERNEK ANGKAT BARANG : Laki-laki, harus
bisa mengangkat beban berat. Yang memenuhi
syarat mohon kirimkan ke Jalan Mandala by Pass
No. 160, atau Hubungi: 0852 7640 1478.

15. Wanita lulusan SMA, SMK, D3, S1. Untuk
siap ditempatkan jadi Guru, Paud, TK. Siap
di training. Datang langsung Interview. Hub:
Jln. Iskandar Muda No. 24-D Medan (Depan Plaza Telkom) K.P: 0812 1919 3936,
Pa. Natalius - 0823 7022 9136 Pa. Putra.

DIBUTUHKAN SEGERA

PASANG PLAFON PVC

TEMPAHAN MURAH

DOREMI MUSIC

SPECIALIST SOFA
Sofa, K.Makan, Kantor, Jepara, Listrik, Busa
Dinding/Tempat Tidur (Ganti Kulit/Kain +
Busa). NB : Terima Tukar Tambah Sofa.
AYONG : 081361536320 / 0858.3135.4658
Instagram : young-sofa-medan
NB : Tidak Sama/Tidak ada Cabang

SOFA

Reparasi Sofa - Springbed
Tempahan Sofa berkualitas - Padded Wall
Konsultasi design Sofa Gratis. Since 1997
08126501093 - 081375792610 - Budi
Instagram/ FB : SOFA MEDAN

SOFA

SOFTWARE AKUNTING

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

PUSAT REPARASI KOMPUTER

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

Reperasi-Tempahan BERKUALITAS
Konsultasi Design Sofa GRATIS
Sofa Tamu, Hotel, Karaoke,Cafe
Kursi Makan, Kantor, Listrik,Jepara
Padded Wall-Par tisi Tempat Tidur
Bahan Lokal-Import& KULIT ASLI
AMIN : 0851

0032 5451

IG:jual Kulit-Kain-Accesoris

FB/Instagram =SOFA AMIN=

DIBUTUHKAN SEGERA

1. FINANCE & ACCOUNTING MANAGER (FAM)
2. TAX COORDINATOR (TC)

Dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Pendidikan minimum S-1 dalam
bidang keuangan atau akuntansi
2. Pria/Wanita
3. Menguasai standar akuntansi,
system keuangan dan akuntansi
(komputerisasi), perpajakan dan
treasury dan pengalaman minimal
3 tahun variabel dalam mengelola
keuangan di Industri keuangan,
consumer goods, atau manufaktur (FAM)
4. Memahami tax retribution dan
cash management (TC)
Kirimkan surat lamaran anda berserta
berkas pendukung lainnya ke
PT. NAPOL MEDAN BERKAH
Jl. Abdullah Lubis No.62
Kel. Babura Kec. Medan Baru
(Depan Classic Coffee)
Email : hrd@medannapoleon.com

TERIMA HP (TINGGI)

RELAX PONSEL
0823.1406.8888

Jalan Sutrisno No. 292, seberang Pegadaian

CHUN RENTAL

INNOVA
AVANZA
SPIN
ACHUN :

MERCEDES
BUS
PAJERO S
WEDDING CAR
PREGIO
AIRPORT
0852 9676 5656, BB:553BA6D0

JASA TUTUP KARTU KREDIT/KTA

Hanya bayar 30%, Hutang lunas 100%.
LEGAL. 0812 8153 9552 (Tinah)

“YAYASAN REGINA”

Menyalurkan: Perawat Jompo, Pembantu Rumah Tangga (PRT), Hubungi
0852 6127 8255, 0821 6545 2579

★ ROBIN COM ★
Jl. Nibung II No: 108 (samping Medan Plaza)
HUB : 0811 650 7872/0811 651 7872/0815 3380 7872
Apple iPhone 7 Plus 256/128 Gb (new, grs) eks hadiah .......................... 13.88/11.88 jt
Apple iPhone 7 Plus 256/128 Gb (komplit, grs 9/7 bln, mulus sekali) ........ 11.28/9.98 jt
Apple iPhone 7 256/128 Gb (komplit, grs 8 bln, mulus sekali) ...................... 9.48/8.48 jt
Apple iPhone 6s 128 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ........................................ 6.48 jt
Apple iPhone 6s Plus 64/16 Gb (komplit, segel, mulus sekali) ...................... 6.28/5.98 jt
Apple iPhone 6s 16 Gb (komplit, grs/non, mulus 99.9%) .............................. 5.78/5.38 jt
Apple iPhone 6 Plus 128 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) .......................... 5.98/5.88 jt
Apple iPhone 6 Plus 64 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) .................................... 4.88 jt
Apple iPhone 6 Plus 16 Gb (komplit, segel, mulus sekali) ............................. 5.18/4.98 jt
Apple iPhone 6 128 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ......................................... 5.08 jt
Apple iPhone 6 64 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ............................................ 4.48 jt
Apple iPhone 5s 64/32/16 Gb (komplit, segel, mulus sekali) ............... 2.78/2.58/2.18 jt
Apple iPhone SE (komplit, grs 2 bln, mulus 99.9%) .............................................. 3.68 jt
Apple iPad Mini 4 16 Gb WiFi (komplit, segel, mulus 99.9%) ................................ 3.78 jt
Samsung Galaxy S7 EDGE/A76 (new, packing, grs) eks hadiah .................... 7.78/3.88 jt
Samsung Galaxy S7 (komplit, grs 11/8 bln, mulus sekali) ............................. 5.48/5.28 jt
Samsung Galaxy S7 (komplit, grs, mulus 99.5%) ................................................. 3.98 jt
Samsung Galaxy Note 5 (komplit, segel, mulus 98%) ........................................... 3.58 jt
Samsung Galaxy S7 EDGE (komplit, grs 4/non, mulus 99.9%) ...................... 6.28/5.88 jt
Samsung Galaxy S5/Note 3 (komplit, segel, mulus 99.9%) ................................... 1.88 jt
Samsung Galaxy Note 4/Grand 2 (komplit, segel, mulus 99.9%) ................... 2.48/1.18 jt
Samsung Galaxy Gear Fit 2 (komplit, grs 10 bln, mulus 99.9%) ............................ 1.48 jt
Samsung Galaxy Alpha (komplit, segel, mulus 99.9%) .......................................... 1.88 jt
Samsung Galaxy S6 EDGE/S6 (komplit, segel, mulus 99.9%) ....................... 4.28/2.98 jt
Samsung Galaxy Note 5 (komplit, grs 9 bln, mulus sekali) .................................... 5.58 jt
Samsung Galaxy Tab 4 10 inci/J5 (komplit, segel, mulus 99.9%) ................. 1.68/1.38 jt
Samsung Gear/VR (komplit, segel, mulus 99.9%) ......................................... 780/580 rb
BlackBerry Porsche 9983 (komplit, grs resmi 16/3 bln, mulus 99.9%) 6.88/5.98/4.88 jt
BlackBerry Q10/Q5/Z10 (komplit, segel, mulus 99.9%) ................................ 880/780 rb
BlackBerry Passport (komplit, segel, mulus 99.9%) .............................................. 1.98 jt
Sony Xperia Z3/Z1 (komplit, segel, mulus 99.9%) ......................................... 1.98/1.18 jt
Sony Xperia Z5 Premium (komplit, segel, mulus 99.9%) ....................................... 4.58 jt
Luna Elevate (komplit, grs 11 bln, mulus sekali) .................................................... 2.98 jt
TERIMA HP X-TRA TINGGI!!! SERVICE!!! UPGRADE!!!

DC Jl. Pancing Komp. MMTC AA No.17
COM Open : 13.00 - 20.30 (Sen-Sbt)
Motorola Z grs 11 bln, mls 100% black . . . . . . . . . . . 7.38 Samsung Tab A 8” grey, fullset, mls 100% . . . . . . . . 2.88
iPhone 7 128 Jet/256 Jet grs ............................... 8.9/9.7 Samsung Note 4 4G Black/ 3G Wgite/Gold mls . 3.38/3.18
iPhone 6s 16 Gb/64 Gb gold, fullset . . . . . . . . . 5.68/6.58 Samsung A3 2016 grs 11/A3 2015/Alpha . 2.28/1.58/1.98
iPhone 5E rose gold 16 Gb fullset, mls 100% . . . . . . 4.78 Samsung S7 EDGE black grs 7/3 black ............. 6.98/6.78
iPad Mini 2 64 Cellular/ Mini 1 16 Wifi Grey ... 4.38/1.95 Samsung Tab S2 8” gold/Tab S1 8.4” .............. 4.48/2.78
iPad Mini 4 128 Gb WiFi+Cellular, gold, mls 100% .. 6.88 Samsung S6 EDGE gold 64 Gb/S7 new hadiah . 4.58/6.58
BlackBerry Priv * LCD retak sikit, fullset, mulus . . . . 3.58 Sam Gear S3 Classic New/Gear Pit 2 black new 4.35/2.05
Blackberry Passport Black/White fullset . . . . . . . 2.38/2.6 Huawei P9 grs 10 bln/P9+ grey, fullset ............ 5.08/6.38
Blackberry Dtek 50 New/ BB Priv Flip* ............ 4.58/3.98 Huawei Mate 9 gold grs 8 fullset, Singapore ............. 7.58
BlackBerry Porsche Design P9983 black fullset . . . 5.58 Apple Watch Series 2 Nike/Grey 42 mm New Grs 1 th 6.98
Asus Zen Max New 2/16 grs 1 thn ........................... 1.98 Xiaomi Mi5 S 3/64 Gb Fullset pk 1 mgu .................... 3.78
Asus Zen Watch 2 Wi 502 Q silver leather New ....... 2,5 jt Sony Z5 premium gold/Sony XA rose gold . . . . 4.88/3.08
SmartWatch Huawei Watch stainless ....................... 3.98 Google Nexus 6P 64 Gb black/Nexus S ............ 4.58/1.88
Fossil Q Smart Watch grs 2 thn inter ........................ 3.98

0851.0066.3999

SIMPATI
depan

11 digit

0812

langsung cari sendiri sesuai selera di internet
klik..

nomorMEDAN

www.

.com

(tersedia ribuan nomor CANTIK SIMPATI / kartu AS / XL)

toko: VICITEL, Jl. Kapten Jumhana (dekat Simp. Komp. ASIA MEGA MAS)
HP: 0823 9369 9369, Pin BB: 746cb881

CCTV
MURAH
BERGARANSI
ALADIN
0823 666 666 11

KP. MUSLIM • ASIA • GATSU • SM.RAJA
RING ROAD • KATAMSO • YOS SUDARSO
MARELAN • P.BULAN • T. MORAWA • BINJAI

