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Harga Eceran Rp3.000

256 Kg Sabu-sabu Disita

Sindikat Narkoba Asal Taiwan
Tewas Ditembak
Jakarta, (Analisa)
Seorang warga negara Taiwan berinisial KHH tewas
ditembak Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam operasi
gabungan bersama Badan Reserse dan Kriminal
(Bareskrim) Polri serta Bea dan Cukai.
“Seorang warga negara Taiwan ditembak di jalan
karena melakukan perlawanan terhadap aparat,” kata
Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman
Depari di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (26/7) malam.
Selain itu, dua tersangka adalah warga negara Indonesia diamankan oleh petugas, katanya. Keduanya
diamankan dari rumah kontrakannya di kawasan
perumahan di Penjaringan, Jakarta Utara yang sudah
ditempatinya selama enam bulan.
“Para tersangka sudah diincar petugas sejak sebulan
lalu. Ini adalah sindikat narkoba internasional dari Taiwan,” jelasnya. Sindikat ini adalah jaringan jaringan Taiwan, Malaysia dan Indonesia.
Barang bukti sabu-sabu yang diamankan sekitar 256
kilogram yang merupakan kualitas super. Sabu-sabu
tersebut berada di dalam mesin pemoles sepatu sebanyak
delapan unit.
Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Brigjen
Eko Daniyanto, dalam rilisnya, menyatakan, penindakan yang
dilakukan tersebut sudah berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulillah, berjalan sesuai dengan rencana.
Delapan mesin pemoles sepatu berisi masing-masing per
mesin 1,1 kg sabu. Total barang bukti yang berhasil disita
(Bersambung ke hal. 8)

Selama Semester I-2017

Realisasi Investasi Capai
Rp336,7 Triliun

Antara/sigid kurniawan

JARINGAN NARKOBA: Petugas BNN berjaga di lokasi penggerebekan narkoba di sebuah rumah di Jalan Muara Karang Cantik, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (26/7) malam. Petugas gabungan dari
Polri, BNN dan Bea Cukai mengungkap jaringan internasional penyelundup sabu di Pluit, Jakarta Utara dan berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak 256 kg dengan tiga orang tersangka, satu orang
diantaranya tewas ditembak karena melawan petugas.

RI Pastikan Beli 11 Sukhoi Su-35

Hadapi Ancaman Keutuhan NKRI

Pemerintah Akan Kembangkan Industri Drone

Pemerintah dan Rakyat
Takkan Diam

Jakarta, (Analisa)
Pemerintah Indonesia memastikan akan
memperkuat pertahanan udaranya dengan
membeli alat utama sistem persenjataan
(alutsista) jet tempur Sukhoi Su-35.
“Tadi (membahas) pembelian Sukhoi.
Finalisasi sudah. Sudah itu akan membeli
drone. Selain itu, masalah regulasi siber,”
kata Menteri Pertahanan Ryamizard
Ryacudu ditemui usai menghadiri rapat
terbatas tentang alutsista di Kantor Presiden
Jakarta, Rabu (26/7).
Menurut Ryamizard, Indonesia berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi
Su-35 Flanker. “Sudah negosiasi pembelian, sudah dua tahun,” tambahnya.
Selain itu, terkait rencana pembelian
drone atau pesawat nirawak, Menhan
menjelaskan pemerintah sedang mencari
drone yang berkualitas, biaya terjangkau
serta kemampuan transfer teknologi yang
memadai bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
“Beli saja sedikit, nanti dikembangkan.
Besok saya akan minta pabrik drone datang, uji coba mana yang bagus,” jelasnya.
Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan TNI AU membutuhkan drone dengan kualifikasi pesawat
yang dapat mendeteksi, mengidentifikasi
dan juga menyerang.
Hingga saat ini, pemerintah berencana
membeli enam unit drone dengan tiga baterai.
“Yang bisa memberikan, mengizinkan kita
untuk beli itu Tiongkok. Yang lain tidak mau
jual. Sejauh ini sudah penjajakan G to G
dengan spesifikasinya dari TNI AU,” jelasnya.
Sementara, Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, pemerintah akan mengembangkan
industri drone yang bisa dimanfaatkan
untuk kepentingan militer maupun kepentingan sipil.
“Itu yang menjadi satu sasaran kami

untuk mengembangkan industri drone
sehingga dapat multifungsi sehingga bisa
kami pakai untuk kepentingan militer
maupun untuk kepentingan sipil,” katanya
usai rapat kabinet terbatas di Kantor
Presiden Kompleks Istana Kepresidenan
Jakarta, kemarin.
Disebutkannya, ke depan, teknologi
drone akan berkembang terus karena murah
tetapi dapat menjangkau wilayah nasional.
Mengenai pembelian alutsista, Wiranto
mengatakan alutsista yang dibeli harus bisa
menjangkau wilayah Indonesia yang luas,
dalam arti bisa menjangkau pengamanan
wilayah RI.
“Kedua, kami harus realistis. Artinya,
jangan sampai pembelian alutsista menggerogoti APBN yang nanti bisa mengganggu kebijakan di bidang yang lain. Harus ada
pertimbangan rasional dari pembelian itu,
ada efisiensi di situ,” katanya.
Namun, dia mengingatkan bahwa upaya
memperkuat alutsista juga perlu ditujukan
untuk faktor penggentar (detterence factor).
“Artinya, kita tetap dihormati negara lain
dalam rangka melakukan satu diplomasi
internasional. Kalau kita tidak kuat, nanti
kita disepelekan,” katanya.
Dalam kesempatan itu Wiranto membantah ada ketidakharmonisan antarlembaga terkait pengadaan alutsista.
“Siapa yang bilang tidak harmonis?
Kalau ada perbedaan pendapat, ya didiskusikan, diperbincangkan sehingga mencapai
keseimbangan tadi. Kalau ada perbedaan
pendapat ‘kan masing-masing kementerian
mengemukakan pendapatnya. tugas kita
menyerasikan itu sehingga ada keputusan
yang baik,” jelasnya.
Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden
Jokowi menegaskan pemerintah harus
mengoptimalkan pembelian alutsista yang
mengarah kepada pembangunan kemandirian
industri pertahanan di dalam negeri. (Ant)

Jakarta, (Analisa)
Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah dan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya sistematis yang
mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya ingin menegaskan lagi bahwa
pemerintah dan rakyat tidak akan tinggal diam dengan adanya upaya sistematis untuk mengancam keutuhan
NKRI,” katanya ketika memimpin rapat
kabinet terbatas tentang bela negara di
Kantor Presiden Jakarta, Rabu (26/7).
Dalam rapat yang juga dihadiri
Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Jokowi
menyebutkan saat ini ancaman sudah
berkembang hingga bersifat multidimensi. “Ancaman tidak hanya fisik, tapi
juga ancaman non fisik, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sampai sosial
budaya,” katanya.
Presiden menegaskan pemerintah
dan rakyat tidak akan membiarkan berbagai ancaman merongrong Pancasila
sebagai dasar negara.
“Oleh karena itu, rapat terbatas hari
ini kita akan membahas pemantapan
program bela negara yang bisa menghimpun energi kolektif bangsa untuk
menghadapu berbagai bentuk ancaman
yang bersifat multidimensional,”
katanya.
Dia mengingatkan kembali bela
negara adalah tugas semua elemen

bangsa. “Sebagai warga negara dan
anak bangsa apapun latar bekakangnya,
pendidikannya, agamanya, sukunya,
sesuai amanah konstitusi, memiliki hak
dan kewajiban yang sama untuk ikut
bela negara,” ujarnya.
Presiden meminta agar nilai-nilai
kebangsaan nasionalisme dan patriotisme dipupuk sejak dini dalam menghadapi berbagai ancaman. “Mereka
harua mulai dididik bukan saja nilainilai etos kerja, disiplin, integritas, tapi
juga nilai-nilai mencintai bangsa dan
Tanah Air yang Bhineka Tunggal Ika,”
katanya.
Disosialisasikan
Terkait dengan ini, Presiden Jokowi
meminta Kemenko Polhukam dan
jajarannya segera menyosialisasikan
bela negara yang bersifat kekinian dengan memanfaatkan peringatan hari
ulang tahun (HUT) Ke-72 Kemerdekaaan RI.
“Jadi, pada intinya hal yang berkaitan dengan bela negara, Presiden meminta kepada Menkopolhukam dan
jajarannya untuk segera melakukan sosialisasi bela negara yang bersifat ke-

kinian,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat kabinet terbatas.
Dijelaskannya, kekinian itu dalam
arti mengikuti perkembangan zaman,
tidak dogmatis, dan menyentuh seluruh
kehidupan masyarakat serta dilakukan
secara massif sampai dengan tingkat
masyarakat.
“Itu dilakukan dalam bentuk kekinian, dan momen 17 Agustus akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan hal tersebut sehingga dengan
demikian Kemenko Polhukam dan
jajarannya diminta membangkitkan
kebanggaan kepada kehidupan bernegara,” jelas Pramono.
Salah satu contoh adalah menanamkan kembali cinta kepada bangsa
dalam bentuk cinta kepada bendera
negara kesatuan. “Kita belajar dari negara besar yang masyarakatnya begitu
mencintai negaranya yang tercemin
dalam simbol negara,” katanya.
Menurut dia, hal itu akan dibangkitkan secara kekinian, mengikuti
perkembangan dan melibatkan Badan
Ekonomi Kreatif sehingga tidak bersifat
dogmatis seperti masa lalu.
Pramono menjelaskan, momen HUT
Kemerdekaan RI yang ditandai dengan
upacara dan diperdengarkan lagu-lagu
kebangsaan akan dikaitkan dengan
konteks kekinian.
(Bersambung ke hal. 8)

Jakarta, (Analisa)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
mencatat realisasi investasi sepanjang semester pertama
2017 mencapai Rp336,7 triliun, naik 12,9 persen
dibanding capaian pada periode yang sama tahun
sebelumnya yang sebesar Rp298,1 triliun.
“Sepanjang Januari-Juni 2017 atau Semester I-2017,
realisasi investasi mencapai Rp336,7 triliun atau 49,6
persen dari target realisasi investasi 2017 sebesar Rp678,8
triliun,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis di Jakarta, Rabu
(26/7).
Azhar merinci realisasi penanaman modal asing (PMA)
pada periode tersebut sebesar Rp206,9 triliun dan
penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp129,8
triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 345.323
orang.
Adapun secara hitungan Triwulan II-2017 atau April-Juni
2017, capaian realisasi investasi Rp170,9 triliun, naik 12,7
persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya
sebesar Rp151,6 triliun. Secara rinci, capaian PMA senilai
Rp109,9 triliun dan PMDN senilai Rp61 triliun.
(Bersambung ke hal. 8)

49 Titik Panas Terpantau di Aceh
Banda Aceh, (Analisa)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) menyebutkan, 49 titik panas terpantau oleh
satelit berada di wilayah Aceh.
“Petang ini, satelit memantau total ada 49 hotspot (titik
panas) di Aceh,” ucap Kepala Seksi Data dan Informasi
BMKG Stasiun Kelas I Blang Bintang Zakaria di Aceh
Besar, Rabu (26/7).
Menurutnya, jumlah titik panas itu meningkat karena
sehari sebelumnya cuma terdeteksi 36 titik dengan
penyebaran di delapan kabupaten/kota di wilayah paling
barat Sumatera. Kini, ke-49 titik panas tersebut tersebar
pada 11 kabupaten/kota.
Tercatat, sebanyak 16 titik panas di antaranya berada
di Nagan Raya, seperti di Kecamatan Darul Makmur 10
titik, dan sisanya enam titik di Kecamatan Kuala.
Kemudian, di Aceh Barat, sebanyak 12 titik panas
dengan rincian di Kecamatan Johan Pahlawan 7 titik,
Samatiga (2), serta Kaway XVI, Bubon, dan Suakmas
masing-masing 1 titik.
Berikutnya, di Aceh Tengah tujuh titik panas yang
tersebar di Kecamatan Silihnara, Laut Tawar, dan Bintang
masing-masing 2 titik, serte Kecamatan Atu Lintang 1 titik.
Gayo Lues terpantau menyumbang 4 titik panas, yakni
di Kecamatan Teripe Jaya 3 titik, dan Putri Betung 1 titik.
Kota Sulubussalam tiga titik yang ketiganya di Kecamatan
Rundeng, dan Aceh Jaya dua titik yang keduanya di
Kecamatan Teunom.
Terakhir, Aceh Besar di Kecamatan Kota Luecot Glie,
Aceh Barat Daya di Kecamatan Babah Rot, Aceh Selatan di
Kecamatan Trumon, dan Aceh Singkil di Kecamatan Kota
Baharu. “Masing-masing memberi sumbangan satu titik,
termasuk Bener Meriah di Pintu Rimegayo,” terang Zakaria.
Deputi Bidang Meteorogi BMKG, Yunus S Swarinoto,
dalam keterangannya mengingatkan, ke depan Aceh perlu
mewasdai kemunculan titik panas dan kabut asap.
Sebab, berdasarkan peta potensi kemudahan kebakaran
yang ditinjau dari unsur cuaca masih menunjukkan bahwa
wilayah Aceh sangat mudah terjadi kebakaran.
“Meski begitu, kondisi cuaca tidak akan menyebabkan
terjadinya kebakaran lahan dan hutan jika tidak ada faktor
manusia yang melakukan pembakaran,” tegasnya. (Ant)

Nasib Malang Petani Kala Kemarau Menerjang
Oleh: Iranda Novandi

Antara/puspa perwitasari

LANTIK BPKH: Presiden Joko Widodo (kanan) bersiap memberikan ucapan selamat
kepada Ketua sekaligus Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH) Yuslam Fauzi (kiri) dan anggota usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu
(26/7). Presiden melantik 14 anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH.

MALANG tak bisa ditolak, untung
tak bisa diraih. Itulah yang dirasakan
petani padi di Aceh Besar. Kondisi ini
karena sawah mereka harus mengalami gagal panen atau puso karena
kemarau yang melanda Aceh, khususnya wilayah mereka, saat ini.
Mereka yang selama ini mengandalkan hasil panen padi sebagai
sumber kehidupan, harus pasrah. Gagal panen tahun ini juga membuat
derita semakin panjang. Sebab, mereka pun terlilit utang yang kemungkinan besar tak terbayar.
Seorang petani padi di Lamsateun,
Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar,
Jailani, mengungkapkan, pupus sudah
harapan. Panen kali ini sama sekali tak
menghasilkan.
Di bawah pohon kelapa, Jailani
mengipas tubuhnya dengan potongan
karton bekas dus minuman botol. Ma-

tanya menerawang jauh ke hamparan
sawah. Di tengah sawah, dua buruh tani
sedang memotong padi milik Jailani.
“Sudah saya berikan ke orang sebagai pakan ternak. Selain itupun sudah tak bisa diharapkan lagi,” ungkapnya memberi alasan mengapa padi
yang ditanamnya sudah dipotong
sebelum masa panen.
Di hamparan sawah seluas sekitar
1,5 hektare (ha), padi terlihat mengering. Sebagian batangnya hitam,
hangus. Tanah sawah yang selama ini
berair, terlihat rengkah dengan kedalaman 5-10 sentimeter.
“Cukup berat kali ini. Padi gagal
panen, utang malah bertambah,” ujar
bapak empat anak itu.
Diceritakannya, sawah adalah andalan utamanya selama ini. Dengan
hasil sawah juga dia sekolahkan anakanaknya. Dalam tahun ini, dia harus
mengeluarkan biaya cukup besar. Pasalnya, dua anaknya masuk sekolah

menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA). Kebutuhan biaya
masuk sekolah tersebut diperoleh dari
hasil menanam padi.
Hanya saja, karena dua orang
sekaligus yang masuk sekolah jenjang
lebih tinggi, dia harus berutang kepada
orang lain untuk mencukupi membeli
seragam anak-anaknya. Kondisi sulit
ini ditambah lagi saat musim tanam
sebelumnya dia juga sudah meminjam
uang untuk membeli pupuk.
“Saya janji, hasil panen ini membayarnya semua. Namun, apa boleh buat,
janji itu belum bisa saya tunaikan,”
ujarnya.
Jailani melarang Analisa untuk
memotretnya saat hendak kembali
membantu dua pekerja yang sedang
memotong padi di sawahnya. “Enggak
usah difotolah, nanti anak-anak malu
lihat foto saya di koran. Cukup ditulis
saja,” tuturnya.
(Bersambung ke hal. 8)

Analisa/iranda novandi

SAWAH KERING: Kondisi sawah petani di Lamsayeun, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar yang mengalami kekeringan. Petani di daerah ini dipastikan
gagal panen.
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Pasca Gedung Ambruk,
Satu Orang Ditangkap
Mumbai, (Analisa)
Polisi India, Rabu (26/7) menangkap pemilik beberapa
apartemen di sebuah bangunan yang ambruk di Mumbai,
menewaskan 17 orang. Penyebab bencana itu, tadi
kemungkinan renovasi tanpa izin.
Sunil Shitap, yang istrinya bersaing dalam pemilu kotapraja tahun ini untuk partai politik regional Shiv Sena,
didakwa melakukan pembunuhan, kata pejabat tadi.
Korban tewas akibat runtuhnya sebuah bangunan berlantai
lima di kawasan sub-urban kota Mumbai, India, menjadi 17
orang.
Regu penyelamat membongkar puing-puing reruntuhan,
untuk mencari dan menyelamatkan para korban yang masih
terjebak, kata petugas polisi setempat pada Rabu.
Bangunan berusia 40 tahun di pinggiran timur kota
Mumbai, Ghatkopar, dijadikan sebuah panti jompo di lantai
dasar dan tiga hingga empat hunian keluarga di masingmasing lantai lainnya.
"Bangunan itu tidak ada dalam daftar bangunan tak layak,"
kata Walikota Mumbai Vishwanath Mahadeshwar
mengatakan kepada wartawan pada Selasa.
"Kami akan menyelidiki apakah bangunan itu runtuh
akibat perubahan struktur," tambahnya.
Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlangsung
di tengah hujan yang terus turun pada Rabu.
"Ada rumah sakit di ruang bawah tanah bangunan itu
sedang melakukan pekerjaan perbaikan, yang bisa menjadi
penyebab runtuhnya bangunan itu," kata Prakash Mehta,
menteri perumahan untuk negara bagian Maharashtra,
kepada wartawan.
Pada 2013 lalu, 145 orang tewas akibat bangunan runtuh
di tiga gedung terpisah, di pantai barat India, jumlah korban
tertinggi dalam beberapa tahun belakangan.
(Rtr/es)

Telanjang Dada, Hunuskan
Pisau, Wanita Ditangkap
Sandwich, (Analisa)
Polisi mengatakan seorang pengemudi ditangkap
setelah keluar dari mobilnya, melepaskan kaus dan
menunjukkan dadanya yang terbuka sambil menghunus sebilah pisau ke arah pengemudi lain.
Surat kabar The Cape Cod Times melaporkan
pengemudi lain yang ternyata merupakan seorang
petugas kepolisian yang tak bertugas menelepon
Departemen Kepolisian Sandwich untuk melaporkan
wanita itu.
Polisi mengatakan di Facebook bahwa mereka mendapat telepon, Rabu (26/7), atas sebuah mobil melaju
tak terkendali. Mereka mengatakan sang sopir
berupaya menabrakkan mobil si penelepon sebelum
ditangkap.
Polisi mengatakan wanita itu keluar dari mobil,
melepaskan kausnya dan berlari ke arah mobil lain
sementara memegang sebilah pisau. Mereka mengatakan wanita 39 tahun itu menghadapi sejumlah
tuntutan, termasuk serangan dengan senjata berbahaya.
(AP/echo)

AP/Rafiq Maqbool

CARI KORBAN: Para petugas pertolongan mencari orang-orang yang selamat di hari kedua pasca gedung ambruk di daerah Ghatkopar, Mumbaim
India, Rabu (26/7).

Korut Bersiap Kembali
Uji Coba Rudal
Washington, (Analisa)
Amerika Serikat, Rabu (26/7), mengatakan melihat peningkatan kegiatan Korea Utara (Korut) di bagian barat kota
Kusong, yang mungkin adalah persiapan uji peluru kendali
lain dalam beberapa hari kedepan.
Pejabat AS yang tidak ingin disebut
namanya itu mengatakan bahwa
selama seminggu terakhir, intelijen
melihat peralatan dipindahkan ke Kusong, yang dikhawatirkan sebagai
peluncuran peluru kendali balistik
antarbenua (ICBM) atau peluru
kendali jarak menengah.
Pada awal bulan ini, Korut mengatakan melakukan uji pertama
ICBM dan menguasai teknologi untuk
menempatkan hulu ledak nuklir di
peluru kendali.
Media pemerintah Pyongyang
mengatakan bahwa uji tersebut memastikan hulu ledak melampaui
atmosfer, yang menurut ahli mungkin
bisa mencapai negara bagian Alaska.
Namun, wakil ketua Kepala Staf
Gabungan AS baru-baru ini menga-

takan bahwa uji rudal tanggal 4 Juli
tidak menunjukkan rudal Korut mampu mencapai dan menyerang Amerika
Serikat secara presisi.
Media "Washington Post "melaporkan Rabu bahwa Badan Intelijen
Pertahanan (DIA), badan mata-mata di
bawah pengarahan Pentagon, menilai
bahwa Korut akan dapat membuat
ICBM berkemampuan nuklir tahun
depan, lebih awal dari perkiraan
sebelumnya.
Menurut dua pejabat AS, beberapa
analis lainnya yang mempelajari program rudal Korut tidak setuju dengan
penilaian DIA tersebut.
"DIA dan Korea Selatan (Korsel)
cenderung melebih-lebihkan perkiraan
tentang program militer Korut, dan hal
itu dapat dimengerti," kata salah satu

pejabat AS tersebut, yang keduanya
sepakat untuk tidak disebutkan
namanya.
"Tidak bisa dipungkiri bahwa Korut
telah bergerak lebih jauh dan lebih cepat
dalam upayanya mengembangkan
ICBM berkemampuan nuklir yang
handal, yang dapat dibuat dalam jumlah
banyak, tapi masih ada keraguan
tentang apakah itu bisa melewati
ambang batas dalam setahun," katanya.
Pejabat AS kedua, yang akrab
dengan ilmu tentang ICBM, mengatakan bahwa Korut masih belum mampu menunjukkan kemampuan untuk
merancang dan membangun hulu ledak
nuklir yang cukup kecil untuk dikirim
dengan rudal jarak jauhnya dan yang
cukup tangguh untuk bertahan saat
kembali masuk ke atmosfer.
Pejabat ketiga, yang juga enggan
disebutkan namanya, mengatakan
bahwa bahkan jika Pyongyang mengembangkan ICBM dari bagian
peluru kendali tua Rusia, akan tetap
menjadi ancaman ke Amerika Serikat
dan sekutunya, kecuali jika pemimpin
Kim Jong-un bunuh diri. (Ant/Rtr)

Prajurit Afghanistan Tewas dalam Serangan Kandahar
Kandahar, (Analisa)
Beberapa prajurit Afghanistan
dikhawatirkan tewas dan banyak lagi
cedera setelah petempur Taliban
menyerang satu pos depan militer di
Provinsi Kandahar di Afghanistan
Selatan, Rabu (26/7).
“Bentrokan sengit meletus ketika
puluhan gerilyawan bersenjata menyerbu pos militer di Permukiman
Karz Ali, Kabupaten Khakrez,” kata
sumber itu, yang tak ingin disebutkan
jatidirinya.
Dia menyatakan pertempuran
berlanjut sampai Rabu dini hari dan
pasukan balabantuan tiba di pos depan
tersebut setelah serangan di kabupaten

terpencil itu di sebelah utara Ibu Kota
Provinsi, Kandahar.
Keterangan awal memperlihatkan
25 prajurit tewas dan sembilan lagi
cedera, sementara sejumlah prajurit
hilang setelah serangan tersebut, kata
sumber itu, sebagaimana dilaporkan
Xinhua pada Rabu petang.
Ia menambahkan, "Sebanyak 70
prajurit dan perwira ditempatkan di
kompleks tersebut.
Beberapa petempur Taliban juga tewas dan cedera selama baku-tembak, tapi jumlah tak bisa secara pasti dikonfirmasi sebab mereka membawa pergi teman mereka yang tewas, kata sumber itu.
Para penyerang juga merebut se-

jumlah senjata dan amunisi dari pos
yang diserang di provinsi tersebut, 450
kilometer di sebelah selatan Ibu Kota
Afghanistan, Kabul.
Zia Duraani, Juru Bicara Polisi
Provinsi, ketika dihubungi oleh
Xinhua mengkonfirmasi pertempuran
itu, dan mengatakan perincian mengenai kejadian tersebut akan disiarkan
kepada media pada Rabu oleh perwira
militer.
Taliban telah aktif sejak April, ketika
mereka melancarkan apa yang disebut
serangan tahunan gerilyawan di berbagai tempat di Afghanistan, termasuk
di Kabul, menewaskan dan melukai
ratusan orang. (Ant/Xinhua-OANA)

Balas Tuduhan Koneksi Dengan Rusia

Trump Kaitkan Hubungan Hillary dengan Ukraina
Washington, (Analisa)
Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump, Rabu (26/7), mengecam penyelidikan dugaan campur
tangan Rusia dalam pemilihan AS
tahun lalu serta, tanpa bukti, mempertanyakan dukungan Ukraina terhadap
saingannya pada pemilihan presiden,
Hillary Clinton dari Partai Demokrat.
Melalui beberapa cuitannya, Trump
juga mengatakan bahwa Jaksa Agung
AS Jeff Session mengambil "sikap
yang sangat lemah" terhadap Hillary
dan menyebut-nyebut "upaya Ukraina
untuk merusak kampanye Trump bekerja secara diam-diam untuk
memperkuat (Hillary) Clinton'."
Trump tidak merinci ataupun

memberikan bukti soal kemungkinan
Ukraina memainkan peranan dalam
pemilihan presiden AS 2016.
Pemilihan tahun lalu itu saat ini
sedang diselidiki terkait kemungkinan
bahwa Rusia telah ikut campur dan
menjalin kontak dengan tim kampanye
Trump.
Juru bicara presiden Ukraina belum
menjawab permintaan untuk berkomentar. Kementerian luar negeri
menolak memberikan komentar.
Wakil tetap Ukraina untuk Dewan Eropa, Dmytro Kuleba, mengatakan di Twitter, "Trump menulis bahwa kita mencampuri pemilihan di AS, sementara Putin mengatakan kita mengancam Rusia.
Dulu kita hidup dengan damai."

Rusia telah membantah melakukan
campur tangan sementara Trump mengatakan tim kampanyenya tidak
bersekongkol dengan Moskow.
Masalah tersebut telah membayang-bayangi enam bulan pertama
kedudukan Turmp sebagai presiden
sementara Kongres dan Departemen
Kehakiman AS terus menjalankan
sejumlah penyelidikan.
Sementara itu, para anggota parlemen AS juga sedang mendorong agar
sanksi-sanksi baru dijatuhkan terhadap
Rusia terkait pencaplokan yang
dilakukan negara itu pada 2014
terhadap Krimea dari Ukraina, juga
soal dugaan campur tangan Moskow
dalam pemilihan AS. (Ant/Rtr)

United Airlines Kembali Berulah
Ibu asal Hawaii Dipaksa Pangku Anak
Los Angeles, (Analisa)
United Airlines kembali tersangdung hukum setelah seorang perempuan Hawaii menuntut maskapai tersebut karena memaksa ia memangku
anaknya selama tiga-jam penerbangan.
Menurut Hawaii News Now, Rabu
(26/7), Shirley Yamauchi, yang bekerja di Kapolei Middle School of Hawaii, mengatakan ia berharap tuntutannya akan membantu melindungi penumpang lain dari perlakuan semacam
itu.
"United (Airlines) mengatakan
mereka akan berubah dan saya ingin
melihat itu terjadi. Saya tak ingin ada
penumpang lain yang kemungkinan
menghadapi bahaya," kata Yamauchi
sebagaimana di kutip oleh Hawaii
News Now.
Pengacara perempuan Hawaii

tersebut mengatakan ia siap menghadapi proses pengadilan, demikian
laporan kantor berita Tiongkok, Xinhua, Rabu pagi.
Yamauchi harus memangku putranya yang berusia dua tahun selama
lebih dari tiga-jam penerbangan, tahap
terakhir dari penerbangan 18-jam dari
Hawaii ke Boston, meskipun membayar hampir 1.000 dolar AS untuk
kursi putranya.
Ketika mereka naik pesawat setelah
lima jam menunggu di Houston pada
29 Juni, seorang penumpang lain
muncul, dan mengklai kursi anak kecil
itu sebagai kursinya. Yamauchi mengeluh kepada seorang awak kabin bahwa
ia membeli kursi tersebut tiga bulan
sebelumnya, tapi awak kabin itu cuma
mengangkat bahu dan mengatakan
pesawat tersebut penuh, lalu pergi.

United Airlines mengeluarkan
permohonan ma'af lima hari setelah
penerbangan itu. Yamauchi mengatakan perusahaan penerbangan tersebut memberi dia kenaikan kursi dan
fasilitas dalam perjalanannya kembali
ke Hawaii dari Boston, tapi ia merasa
tindakan itu tidak tulus.
United Airlines telah menghadapi
masalah beberapa kali dalam beberapa
bulan belakangan. Pada April, perusahaan penerbangan tersebut menghadapi kecaman setelah seorang
dokter secara kasar diseret ke luar
pesawat untuk memberi ruang buat
pegawai perusahaan penerbangan itu.
Peristiwa tersebut akhirnya berakhir
dengan penyelesaian yang tidak
disebar-luaskan antara perusahaan
penerbangan itu dan dokter tersebut.
(Ant/Xinhua-OANA)

165 Bocah Dilaporkan Hilang di Shanghai
Guangzhou, (Analisa)
Stasiun Kereta Api Shanghai, Tiongkok,
menerima laporan 165 anak hilang selama
musim panas tahun ini. Pihak stasiun
menyatakan bahwa semua anak yang dilaporkan hilang itu sudah ditemukan, demikian
laporan Global Times, Rabu (26/7).
Mengutip pernyataan pihak kepolisian,
harian milik partai berkuasa di Tiongkok itu
melaporkan bahwa sejak libur musim panas
dimulai, Stasiun Shanghai, Stasiun Shanghai
Selatan, dan Stasiun Hongqiao setiap hari
menerima puluhan laporan kehilangan anak.

Pihak kepolisian di tiga stasiun tersebut
juga mengingatkan para orangtua untuk
tetap menjaga anak-anak mereka dengan
baik saat hendak melakukan perjalanan
dengan menggunakan kereta api ke berbagai tujuan di daratan Tiongkok itu.
Biasanya anak-anak tersebut hilang atau
terpisah dari orang tuanya saat memasuki
pos pemeriksaan keamanan, berada di
tempat pembelian tiket secara otomatis,
kamar kecil, dan saat membeli barang
kebutuhan di kios-kios di area stasiun
sebelum keberangkatan. (Ant)

Empat Warga Jerman Ditahan di Irak
Berlin, (Analisa)
Empat warga Jerman termasuk di antara
sekelompok wanita ditangkap pasukan Irak
di kota Mosul pada pekan lalu, menurut
sumber kementerian Luar Negeri Jerman,
Rabu (26/7).
Kementerian luar negeri Jerman pada Senin
mengatakan bahwa dua wanita warganegaranya termasuk di antara yang ditangkap, termasuk seorang gadis berusia 16
tahun, Linda Wenzel, yang lari dari rumahnya
di negara bagian Sachsen pada tahun lalu.
Sumber tersebut pada Selasa mengatakan bahwa dua wanita lain dipastikan
warga negara Jerman oleh pejabat konsuler,
yang mengunjungi mereka.
Kejaksaan Jerman pada Senin mengatakan bahwa mereka menyelidiki
remaja tersebut, yang dicurigai menjadi

anggota kelompok teroris asing, di samping
tiga yang lain.
Koran Jerman "Die Welt" melaporkan
dalam terbitan Rabu bahwa dua wanita di
antaranya berasal dari kota Mannheim di
negara bagian Baden-Wuerttemberg, seorang
wanita kelahiran Maroko dan anak gadisnya.
Wanita keempat lahir di wilayah Chechnya, Rusia dan terakhir terdaftar di
Detmold, negara bagian North Rhine Westphalia, kata surat kabar tersebut.
Dilaporkan bahwa pihak berwenang
Jerman saat ini tengah mencari cara untuk
memulangkan empat wanita tersebut, mereka
ditangkap pada 13 dan 14 Juli lalu, dan saat
ini berada dalam penahanan di Baghdad.
Sebanyak 20 wanita ditangkap di Mosul
oleh pasukan Irak ketika merebut kembali
kubu utama IS. (Ant/Rtr)

Tangani Migran Calais

HRW: Polisi Prancis Gunakan Kekuatan Berlebihan
Paris, (Analisa)
Kelompok Human Rights Watch (HRW),
Rabu (26/7) mendesak pemerintah Prancis
agar mengakhiri kekerasan polisi terhadap
pendatang di kota utara, Calais, tempat
ratusan orang kembali meskipun tempat
pengungsian luas itu, yang dikenal sebagai
"hutan", sudah dibongkar.
Dalam laporan berjudul "Like Living in
Hell", kelompok hak asasi manusia itu mengatakan bahwa polisi "secara tetap"
menganiaya pendatang dengan harapan
mereka meninggalkan kota pesisir tersebut.
Berdasarkan atas wawancara dengan
sekitar 60 pendatang di daerah tersebut, HRW
mengatakan bahwa polisi menggunakan
semprotan merica pada pengungsi anak-anak
dan orang dewasa saat mereka tidur, menyiram
atau menyisir secara teratur kantong tidur dan
pakaian, dan kadang-kadang menghancurkan
makanan dan air.
Pejabat di kementerian dalam negeri dan
pemerintah daerah tidak dapat dihubungi
untuk memberikan tanggapan. "Tindakan
semacam itu melanggar larangan perlakuan
tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta standar internasional mengenai
tindakan polisi," kata HRW.
"Otoritas lokal dan nasional harus segera
dan tegas mengarahkan polisi untuk
mematuhi standar internasional mengenai
penggunaan kekerasan dan untuk menahan

diri dari tindakan yang mengganggu pemberian bantuan," katanya.
Badan bantuan dan pejabat pemerintah
memperkirakan ada 600 migran, melarikan
diri dari perang dan kemiskinan, di wilayah
pelabuhan utara, di mana sebuah kota
kumuh yang luas dibongkar oleh pihak
berwenang Oktober lalu.
Tertarik oleh bahasa Inggris dan, dalam
beberapa kasus, oleh keluarga dan temanteman, mereka berharap bisa sampai di
Inggris secara tidak sah. "Sejak mereka menghancurkan kamp Calais tahun lalu, tidak ada
tempat untuk tidur atau makan. Ini seperti
tinggal di neraka," kata HRW mengutip
seorang warga Ethiopia berusia 29 tahun.
Tuduhan kesalahan polisi menggemakan
apa yang perwakilan migran dan
perwakilan asosiasi lainnya katakan kepada
Reuters bulan lalu. Prefek regional dan
seorang pejabat polisi pada kesempatan itu
secara formal membantah melakukan
kesalahan.
Pengadilan setempat pada bulan Juni
memerintahkan pihak berwenang untuk
menyediakan air minum, toilet dan kamar
mandi untuk para migran dan mengizinkan
badan amal untuk membagikan makanan.
Tapi pada saat yang sama menguatkan
keputusan pemerintah untuk mengerahkan
polisi anti huru hara dan tidak membangun
pusat penerimaan baru. (AFP/es/Ant/Rtr)

Terkait Dakwaan Kekerasan Seksual

Menkeu Vatikan Jalani Persidangan Pertama
Melbourne, (Analisa)
Menteri Keuangan Vatikan Kardinal
George Pell tiba di sebuah pengadilan di
negara asalnya Australia, Rabu (26/7), untuk
menghadiri persidangan pertama terkait
tuduhan kekerasan seksual di masa lalu.
Dia menjadi pejabat Katolik Roma paling
senior yang menghadapi tuduhan semacam itu.
Pell, 76, penasihat utama Paus Fransiskus,
tampak dikawal ke Pengadilan Magistrat
Melbourne oleh polisi melalui kerumunan
besar media, pemrotes dan pendukung.
Polisi Australia menuduh Pell bulan lalu
dengan dakwaan "pelanggaran seksual di
masa lalu" dari sejumlah pelapor.
Pell sebelumnya mengatakan bahwa dia
menantikan hari kemunculannya di pengadilan
untuk melawan tuduhan yang dia katakan
salah. Para pemrotes berteriak saat Pell
menaiki tangga gedung pengadilan. Dia tidak
berbicara dengan media yang menunggunya.
Penampilan Pell di pengadilan diperkirakan singkat saat jaksa secara formal
mengajukan tuntutan terhadapnya. Aturan
pengadilan Australia tidak mengharuskannya untuk mengajukan tuntutan resmi.
Sebuah persidangan menyeluruh dijadwalkan di kemudian hari. Pell mengambil
cuti dari peran Vatikan sebagai menteri ekonomi Paus Fransiskus, yang dimulai pada
tahun 2014.

Dalam kesaksian atas penyelidikan yang
didukung oleh pemerintah Australia atas
pelecehan anak tahun lalu, Pell mengatakan
bahwa gereja telah membuat pilihan "bencana" dengan menolak untuk percaya pada
anak-anak yang dilecehkan, memindahkan
pemimpin imam yang melakukan pelecehan
dari satu paroki ke paroki lain, dan terlalu
mengandalkan nasihat para pemimpin imam
untuk memecahkan masalah.
Sementara itu sebelumnya para korban
mengatakan dakwaan kejahatan pelecehan
seksual pada pejabat Vatikan, Kardinal George
Pell, pada pekan ini secara permanen akan
menodai warisan Paus Fransiskus, mengungkap penilaian buruk dalam pengangkatannya.
Penunjukan Fransiskus atas Pell, yang
telah bertahun-tahun berkelit dari tuduhan
korban bahwa dia melindungi pelaku dan
telah melakukan pelecehan pada dua anak
laki-laki di tahun 1960-an, menggarisbawahi kurangnya pemeriksaan yang
memadai untuk jabatan puncak Vatikan,
kata sumber Vatikan.
Tuduhan tersebut membawa skandal
pelecehan global di lingkungan gereja ke
jantung Vatikan dan, menurut para korban
dan pengacaranya, melemahkan kredibilitas
Paus dalam menangani krisis berusia
puluhan tahun yang dia bersumpah akan
menangani "tanpa toleransi". (Ant/Rtr)

Selundupkan King Cobra,
Pria LA Ditangkap
Los Angeles, (Analisa)
Seorang pria Los Angeles ditangkap, Rabu (26/7),
setelah jaksa federal mengatakan bahwa dia mengatur
penyelundupan ke Amerika Serikat tiga ular hidup
sangat berbisa dalam kaleng kripik kentang.
Rodrigo Franco (34), didakwa mengimpor dagangan secara gelap ke negara tersebut sehubungan
dengan paket dari Hong Kong, yang dicegat petugas
Bea Cukai dan Perbatasan Amerika Serikat pada 2
Maret, yang berisi ular sepanjang 0,61 meter, yang
tersembunyi di dalam kaleng.
Tiga kura-kura tempurung lunak albino Tiongkok
juga ditemukan dalam paket tersebut, kata jaksa,
dengan menambahkan bahwa Franco pada hari sama
mengirimkan kotak ke Hong Kong berisi enam kurakura, yang dilindungi, di dalamnya.
Menurut tuntutan pidana dalam perkara tersebut,
Franco dalam wawancara dengan pihak berwenang
mengakui bahwa dia sebelumnya menerima 20 ular
jenis king cobra dalam dua kiriman namun semua ular
tersebut mati saat transit.
Dia terancam hukuman 20 tahun penjara maksimum jika terbukti bersalah, walaupun pedoman
hukuman federal biasanya memerlukan waktu lebih
sedikit di balik jeruji besi.
(Ant/Rtr)

Raja Thailand Ultah,
1.066 Penyu Dilepasliarkan
Chonburi, (Analisa)
Ratusan orang berkumpul di area pantai di Thailand untuk melepas 1.066 ekor penyu ke lautan sebagai
bagian dari perayaan ulang tahun raja baru Thailand,
King Rama Vajiralongkorn, Rabu (26/7).
Ulang tahun Raja Vajiralongkorn pada 28 Juli diumumkan pemerintah militer sebagai hari libur publik
tahun ini.
Perayaan tersebut diprediksi mencangkup upacara
pemberkatan di kuil-kuil Buddha di Thailand dan
acara pemberian sedekah pada lebih dari 600 biksu
di lapangan umum di ibu kota, Bangkok, pada Jumat.
Di Pusat Konservasi Penyu Laut di Chonburi,
sekitar 75 kilometer tenggara kota Bangkok, laki-laki
dan perempuan dari Angkatan Laut Kerajaan Thailand, pelajar dan selebritis Thailand melepaskan 1.066
kura-kura ke laut.
Angka tersebut dipilih untuk melambangkan nomor
10 untuk King Rama kesepuluh yakni Raja Vajiralongkorn, dan 66 adalah angka umur beliau untuk mendoakannya supaya panjang umur.
"Acara utama hari ini adalah pelepasan kura-kura,
yang juga merupakan simbol dari umur panjang," kata
Athichanan Srisevil, aktris dan pencinta alam asal
Thailand.
Dengan melakukan kegiatan tersebut, dia berharap
sang raja dapat hidup lebih lama dan selalu
dilimpahkan kesehatan.
Beberapa peserta dalam acara tersebut mengibarkan bendera putih dengan tulisan "Long Live The
King".
Umat Buddha Thailand percaya melepaskan hewan
piaraan adalah salah satu cara untuk mendapatkan
karma baik.
Penyu-penyu yang dilepaskan pada Rabu ditetaskan
dari telur yang dikumpukan angkatan laut dari pulau
Koh Kram. Beberapa penyu yang dilepaskan telah
berusia satu minggu.
Vajiralongkorn mewarisi tahta pada bulan Desember setelah kematian Raja Bhumibol Adulyadej Oktober lalu.
(Ant/Rtr)

Kata Perenungan Master Cheng Yen
Dalam melakukan hal apa saja
hendaknya dilakukan dengan sungguh sungguh,
manfaatkanlah kehidupan ini
untuk merealisasikan jiwa kebijaksanaan.
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Walikota Kecewa Penerimaan PBB 30 Persen
Medan, (Analisa)
Walikota Medan, T. Dzulmi Eldin kecewa terhadap
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yang diperoleh. Realisasi penerimaan PBB di Kota Medan
baru Rp124.372.379.379 atau hanya 30 persen dari target
Rp419.040.861.523.
“Saya menilai, capaian saat ini
bukan mencerminkan hasil kerja keras saudara-saudara melainkan hanya rutinitas. Ini harus terus dievaluasi, kerja keras dan tunjukkan kreatifitas sehingga diharapkan, penerimaan PBB yang optimal bahkan melebihi target,” tegasnya saat rapat Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PBB 2017, Rabu (26/7).
Analisa/istimewa

KECEWA: Walikota Medan, T.Dzulmi Eldin mengaku kecewa dengan penerimaan PBB yang hanya 30 persen
dari target ditentukan saat Monitoring
dan Evaluasi Penerimaan PBB 2017,
Rabu (26/7).

Temu Kangen Alumni FH Unpab Meriah
Medan, (Analisa)
Para alumni Fakultas Hukum (FH)
Universitas Pembangunan Panca Budi
(Unpab) Medan menggelar temu kangen sekaligus halalbihalal di Hotel
Polonia Medan, baru-baru ini.
Kendati acaranya yang terkesan
dadakan dengan persiapan hanya lima
hari itu, berlangsung meriah dan
sukses.
Para alumni yang saat ini berprofesi
lintas sektoral di Medan dan luar Kota
Medan tampak larut dalam kegembiraan hingga malam hari.
Turut hadir, Rektor Unpab Dr H
Muhammad Isa Indrawan SE MM,
Rektor II Dra Hj Irma Fatmawati SH

MH, Kepala Prodi Ilmu Hukum Syahminul Sirgar SH MH, Sekretaris Prodi
Rahman SH MH, para dosen dan ratusan alumni FH Unpab.
Ketua Ikatan Alumni FH Unpab
Ismaidar SH MH didampingi Ketua
Panitia Hendra Sihaloho mengatakan,
halalbihalal dan temu kangen ini
terselenggara berkat dukungan para
alumni serta semua pihak.
“Acara halalbihalal ini kami manfaatkan untuk menggalang silaturahmi
lintas angkatan dan lintas agama.
Selain itu, acara diisi saling bercerita
dan melepas kerinduan karena sudah
lama tidak bertemu,” kata Ketua
Panitia Hendra Sihaloho didampingi

dosen senior Unpab Sumarno SH MH.
Salah seorang alumni FH Unpab,
Timbul Situmorang berharap, kegiatan
ini mejadi barometer bagi generasi
muda karena dengan memupuk rasa
persaudaraan maka tercipta kerukunan
dan toleransi.
Dalam kesempatan itu, pengurus
Lembaga Bantuan Hukum Persatuan
Insinyur Indonesia (LBH PII) Medan,
Ir Yuliusman Kesuma Yudha SH MH,
meminta agar ke depan forum alumni
FH Unpab tetap dihidupkan.
Karena forum ini sangat bermanfaat
untuk memupuk tali persaudaraan dan
menjadi saluran informasi positif bagi
sesama alumni. (rel/twh)

F-PDIP Medan Bantu Korban Kebakaran
Medan, (Analisa)
Rombongan Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Medan dipimpin Ketua Fraksi
Hasyim SE menyerahkan bantuan materil kepada korban musibah kebakaran
di Jalan HM Yamin, Selasa (25/7) petang.
“Kami hari ini datang atas nama
DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan
Fraksi PDI Kota Medan.
Kita memberi bantuan material berupa seng dan semen. Karena kita melihat, di sini yang paling dibutuhkan
warga saat ini adalah material,” ujar
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD
Medan, Hasyim SE, didampingi Wakil
Ketua Fraksi Roby Barus, Bendahara
Paul Mei Anton Simanjuntak, Wakil
Sekretaris Boydo HK Panjaitan, anggota fraksi Umi Kalsum dan Edward
Hutabarat.
Dikatakan Hasyim yang juga anggota Komisi C ini, mengenai makanan
dan kebutuhan lainnya sudah mencukupi. Dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat memberi sedikit penghiburan kepada para korban kebakaran
agar mereka tidak terus larut dengan
kesedihan.
“Kita juga berharap ada masyarakat
lain membantu dalam bentuk material.
Untuk Pemko Medan kita minta agar
memberi perhatian lebih besar kepada
korban. Karena informasi dari korban,
bantuan berupa material masih minim.
Kita juga minta kepada pemko untuk
memperhatikan bagaimana agar warga
diberi bantuan material agar mereka
dapat membangun kembali. Jika dibiarkan terlalu lama, kasihan,” ujarnya
bernada iba.
Menurut Hasyim, lokasi kebakaran
yang menghanguskan 38 unit rumah
milik 63 kepala keluarga dengan 181
jiwa itu, memang sangat sempit.
Diakuinya, memang sudah lama
Fraksi PDI Perjuangan menyuarakan
persoalan pemukiman penduduk yang
padat, sempit, rentan kebakaran dan
susah dijangkau mobil pemadam kebakaran.
Bahkan, di paripurna juga sudah
disuarakan ke pemko agar menyediakan sarana mobil pemadam kebakaran
mini yang bisa menembus gang-gang.
“Jadi jika ada kebakaran bisa terjangkau. Gang ini kan sempit, untuk
menjangkau masuk ke lokasi menggunakan mobil kebakaran besar kan susah.

Jika kecil kan bisa masuk ke dalam,”
saran Hasyim sembari meninjau
puluhan rumah warga yang hangus
terbakar.
Kedua, lanjutnya, pemko melalui
camat atau lurah beri pelatihan kepada
warga. Terutama warga yang tinggal
di lokasi rumah yang sempit dan rawan
kebakaran.
Mereka harus diberi pelatihan bagaimana pencegahan pertama jika terjadi kebakaran. Salah satunya mungkin
bisa juga dibangun sumur bor di ganggang kecil itu serta disediakan juga
pompa hidran.
“Itu perlu supaya pencegahan pertama bisa dilakukan untuk menghindari
melebarnya api ke rumah warga lainnya. Ini harus menjadi perhatian pemko dan walikota harus memikirkannya
untuk anggaran berikutnya bisa
dianggarkan,” sarannya.
Bendahara Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak menambahkan, dari peristiwa
tersebut ada korban yang terluka dan
berobat ke Rumah Sakit Sufina Azis.
“Kita sudah bantu pengurusan BPJS
Kesehatannya agar bisa cepat keluar
dari rumah sakit itu,” cetusnya.
Selain itu, sambung anggota Komisi
D ini, permintaan masyarakat kepada

PDI Perjuangan sudah diarahkan dalam bentuk 100 lembar seng dan 50 sak
semen.
“Masyarakat juga menyampaikan
aspirasinya kepada kita agar pihak
pemerintah atau mewakili kelurahan
transparan kepada mereka terkait bantuan yang diberikan donatur, terutama
dalam bentuk uang,” imbau Paul yang
berasal dari dapil warga yang terkena
musibah ini.
Sebab, saat ini warga yang menjadi
korban kebakaran itu sedang trauma.
Dalam keadaan trauma, bisa saja mereka tidak berpikir jernih dan berasumsi
aneh-aneh terkait bantuan itu.
Oleh karena itu pihak kelurahan
harus transparan kepada masyarakat
agar tidak ada terjadi keributan dan
munculnya prediksi yang tidak baik
terhadap pemerintah setempat.
“Masyarakat itu juga minta agar
bantuan dipusatkan di posko,” cetusnya
kemudian menambahkan pihaknya juga sudah minta kepada Walikota Medan maupun pihak BNPB untuk mengizinkan tenda digunakan beberapa
masa dan sudah disetujui. “Kita juga
minta agar walikota dapat membantu
warga yang menjadi korban musibah
tersebut agar mereka terhibur,” pungkasnya.(mc)

Analisa/mahjijah chair

MATERIAL: Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Medan Hasyim SE (kemeja
hitam) didampingi Wakil Ketua Fraksi Roby Barus (berkacamata hitam),
Bendahara Paul Mei Anton Simanjuntak (kanan ketiga), anggota fraksi Umi
Kalsum (berjilbab) dan Edward Hutabarat (kiri keempat) menyerahkan bahan
material kepada warga.

Pameran Buku-Gebyar Lomba Minat Baca

Lomba Dongeng Tingkat SD
Disambut Antusias
Medan, (Analisa)
Pameran buku dan gebyar lomba minat
baca di Pendopo Lapangan Merdeka, Selasa
(25/7) disambut antusias pelajar dan masyarakat.
Dalam pagelaran ini sejumlah kegiatan
juga digelar, yakni lomba mewarnai tingkat
TK, lomba mendongeng tingkat SD, lomba
pidato bahasa Inggris tingkat SMP, lomba
karya tulis ilmiah tingkat SMA/SMK, dan
lomba presenter berbahasa Inggris untuk
umum.
"Kegiatan ini diharap dapat menumbuhkembangkan, sekaligus meningkatkan minat
baca di kalangan anak-anak dan masyarakat
khususnya. Terlebih dengan aneka perlombaan yang digelar," ujar Kadis Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Medan, Darussalam
Pohan, Selasa (25/7).
Sejak dibuka, Senin (24/7), kegiatan
tersebut mendapat perhatian masyarakat,
khususnya kaum pelajar. Ratusan warga
Medan datang menyaksikan berbagai perlombaan yang berlangsung.
Pada lomba mendongeng tingkat SD yang
terbuka untuk umum itu, terlihat disambut
antusias pelajar dan mampu menyedot
perhatian pengunjung.

Saat itu, peserta tampil ke depan menceritakan dongeng sampai batas waktu
ditentukan dewan juri.
Sebelumnya, Senin (24/7), Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution telah membuka Pameran Buku dan Gebyar Lomba
Minat Baca, di Pendopo Lapangan Merdeka.
Acara yang berlangsung sampai Jumat
(28/7) ini merupakan salah satu rangkaian
kegiatan memeriahkan HUT ke-427 Kota
Medan.
"Hendaknya kegiatan ini juga dapat
menjadi wadah bagi pemerintah daerah
memperkuat dan meningkatkan pendidikan
non formal melalui informasi di Sumatera
Utara, dan Medan pada khususnya.
Selain itu, lanjutnya, diharap terjalin
hubungan baik antara pemerintah daerah,
penerbit, pembaca buku, sekolah-sekolah,
siswa dan masyarakat.
Darussalam Pohan menambahkan,
kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang
setiap tahunnya terus ditingkatkan, baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya.
"Jumlah penerbit yang ikut pameran juga
bertambah, di antaranya Gramedia, Erlangga, Niaga Swadaya, Andi Utama, Hi-Pest
Group, dan Mizan," sebutnya. (hen)

Kepada seluruh camat, Eldin meminta supaya lebih bekerja keras dan
penuh tanggung jawab, terutama
memenuhi realisasi target penerimaan PBB. Tidak ada lagi alasan tidak
bekerja maksimal karena khawatir
rotasi.
“Rotasi sudah dilakukan. Sekarang bekerja dengan baik dan keras.
Keberhasilan penerimaan PBB menjadi penilaian. Jika gagal, tidak ada
promosi,” sambungnya.
Begitu juga dengan seluruh lurah,
Edlin minta supaya bekerja sungguhsungguh. Keberhasilan capaian realiasasi penerimaan PBB juga menjadi
salah satu penilaian utama. “Rotasi
lurah belum dilakukan. Tidak perlu

resah dan kasak-kusuk mempertahankan jabatan. Cukup bekerja keras,
terutama memenuhi target penerimaan PBB,” pesannya.
Kepada kecamatan dan kelurahan
yang realisasi penerimaan PBB masih
rendah, segera berbenah diri. “Ingat,
saya akan terus mengamati kinerja
saudara sehingga mampu keluar dari
zona hitam sebagai wilayah dengan
penerimaan PBB terendah. Sebab,
waktu yang tersisa sebelum masa
jatuh tempo 31 Agustus 2017 tinggal
sebulan lagi,” bilangnya.
Penyuluhan
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
(BPPRD) Kota Medan, Zulkarnain
menjelaskan, guna memenuhi realisasi penerimaan PBB sesuai target
yang telah ditetapkan, pihaknya telah
menurunkan 300 petugas melakukan
penyuluhan sekaligus mengunjungi
masyarakat untuk bekerja sama dengan kepala lingkungan.
“Petugas kami akan mendatangi
masyarakat secara door to door. Me-

reka akan memberikan penyuluhan
dan mendorong warga membayar
PBB. Kita yakin dengan komunikasi
yang baik, masyarakat mau membayar PBB. Karena itu diharap, sebelum masa jatuh tempo pencapaian
target bisa 80 persen,” jabarnya.
Pada rapat itu, Kecamatan Medan
Perjuangan tertinggi capaian realisasi
penerimaan (PBB) dibanding kecamatan lainnya. Sampai 24 Juli 2017,
penerimaan PBB yang diperoleh Medan
Perjuangan
mencapai
Rp2.773.028.709 dari total target
yang ditetapkan yakni Rp8.238.832.964 atau 33,66 persen. Paling
rendah adalah Kecamatan Medan
Belawan, yakni baru Rp.1.290.802.376 atau 11.16 persen dari target.
Untuk kelurahan, penerimaan PBB
tertinggi diperoleh Kelurahan Sidorame
Barat I sebesar Rp.514.319.899 atau
45,70 persen dari total target.
Sedangkan perolehan paling rendah
Kelurahan Nelayan Indah dengan penerimaan Rp.36.995.923 atau 3,57 persen dari target. (hen)

Komisioner KPU Sumut:

Sumut Tidak Dapat Tambahan Kursi DPR
Medan, (Analisa)
Sumatera Utara tidak termasuk
daerah yang mendapat penambahan
alokasi kursi DPR RI yang telah disepakati bertambah 15 kursi.
Dalam lampiran Undang-Undang
Pemilu yang baru disahkan DPR RI
belum lama ini, alokasi kursi asal
daerah pemilihan (dapil) Sumatera
Utara (Sumut) tetap 30 kursi yang
dibagi dalam tiga dapil. Demikian
Komisioner Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Sumut Ir Benget Silitonga kepada Analisa ketika ditemui
di ruang kerjanya, Rabu (26/7).
Dalam UU itu, ungkapnya, jumlah
kuota kursi legislatif untuk DPRD Sumut
tetap 100 kursi, yang dibagi tetap dalam
12 daerah pemilihan (dapil).
Berdasarkan UU Pemilu yang belum dinomori itu, ungkapnya, jumlah penduduk provinsi yang berada
dalam kisaran 11-20 juta jumlah kursi

DPRD-nya 100 kursi.
“Saat ini diperkirakan jumlah penduduk Sumut masih berada di bawah 20
juta jiwa. Terjadinya penambahan jatah
kursi legislatif, jika jumlah penduduk di
atas 20 juta,” tukasnya sembari
menyatakan daerah yang memiliki
jumlah penduduk lebih dari 20 juta,
jumlah kursi legislatif di provinsinya
bertambah menjadi 120 kursi.
Pergeseran
Meski demikian, lanjutnya, kemungkinan terjadi pergeseran jumlah kursi di
masing-masing dapil yang ada. Contohnya, dalam UU Pemilu yang lama Dapil
III terdapat sembilan kursi, dalam UU
yang baru bertambah satu atau dua kursi
sehingga jadi 10 atau 11 sesuai dengan
jumlah penduduk di dapilnya.
“Guna mengetahui dapil-dapil yang
mengalami perubahan atau pergeseran
, kami masih menunggu lampiran UU
untuk DPRD Sumut. Saat ini baru ada

lampiran DPR RI,” ungkapnya Sedangkan, metode penghitungan kursinya
pada Pemilu 2019 ini berdasarkan saint
league (SL) berbeda dengan Pemilu
legislatif 2014 lalu yang menggunakan
metode quota hare.
Dijelaskannya, penghitungan suara
kursi legislatif menggunakan metode
SL ini lebih baik dan berkeadilan bagi
parpol, sebab jumlah suara yang diperoleh habis dibagi tanpa sisa kursi. Pembagiannya, ungkapnya tidak menggunakan kuota kursi atau bilangan pembagi
pemilih (BPP) tetapi bilangan urutan
bilangan ganjil dari terkecil yakni 1, 3, 5,
7 dan seterusnya. Hal ini disesuaikan
jumlah kursi di dapilnya. “Jadi suara
atau sisa suara kita/partai, tidak bisa
diambil partai lain,” tukasnya.
Simulasi
Dalam kesempatan itu, aktivis Bakumsu ini mensimulasikan contohnya ada lima parpol yakni partai A, B

C, D, E merebut lima kursi dalam
satu dapil. KPU lalu menghitung perolehan suara yang diraih masingmasing parpol berdasarkan suara
calon legislatif (caleg) atau lambang
partai. Hasilnya, lalu dibagi dengan
bilangan pembagi 1 dan 3, sesuai
jumlah kursinya.
Kemudian hasil pembagian ini,
lalu diranking 1 sampai 5 berdasarkan
pemilihan hasil pembagian yang
paling tinggi hingga terendah. Setelah
berhasil meranking dan memperoleh
kuota kursi parpol, lalu masuk ke
tahap kedua, menentukan caleg.
Untuk menentukan caleg yang duduk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka yakni tetap berdasarkan perolehan suara terbanyak dari
masing-masing parpol.
“Penentuan caleg yang duduk
sama dengan metode pemilu legislatif
yang lalu,” tukasnya.(aru)
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Kapolsek Medan Labuhan

Medan Singkat

Disiplin Jauhi Tindak Kriminal
Medan, (Analisa)
Untuk menjadi warga negara baik, masyarakat harus
mengutamakan kedisiplinan dan menjauhi tindak kriminal.
Jangan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan serta kenyamanan di tengahtengah masyarakat.
Karena itu, pembinaan disiplin dan taat hukum perlu
dilakukan sedini mungkin, khususnya terhadap generasi
muda yang notabene adalah penerus bangsa. Usia sekolah,
merupakan usia ideal untuk mengetahui dan memahami
pentingnya kedisiplinan dan saling menghargai.
Demikian dikatakan Kapolsek Medan Labuhan Kompol
H Yasir Ahmadi SH SIk MA saat memberikan pengarahan
dan bimbingan di hadapan 400-an siswa/i baru Madarsah
Aliyah Persiapan Negeri (MAPN 4) Medan, kemarin.
Menurutnya, memahami toleransi bermasyarakat sangat
penting dilakukan di samping juga harus menjauhi tindak
kriminal. Kepada peserta didik tersebut, Yasir memaparkan
tentang pentingnya disiplin berlalu lintas yang bertujuan
agar pengendara aman dari bahaya kecelakaan. Jangan
melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang
lain, seperti ugal-ugalan serta balap liar.
Di sampig itu, dia juga menekankan kepada para pelajar
untuk tidak melakukan aksi tawuran. Sebab tawuran hanya
akan mencelakakan diri sendiri.
Demikian juga bahaya narkoba, menjadi salah satu
materi utama dalam pemaparan Kapolsek Medan Labuhan.
Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, terus dilakukan pihaknya, terutama
di kalangan pelajar.
Menurut Kapolsek yang hadir sebagai narasumber dan
tamu undangan terhormat, usia muda menjadi target utama
para pelaku narkoba dalam menjebak mangsanya. Untuk
itu, siswa/i MAPN 4 diharapkan bisa menjauhi penyalahgunaan narkoba.
Pembinaan terhadap siswa/i MAPN 4 oleh Kapolsek
Medan Labuhan ini, di akhiri dengan aksi melempar
topi ke udara secara bersama-sama 400-an siswa/i baru
tersebut. Topi warna warni yang terbuat dari kertas
karton oleh siswa/i baru MAPN 4 tersebut, terlihat indah
menghiasi udara. Selanjutnya, acara ditutup dengan
pembacaan doa oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Kementerian Agama (Kasi Penmad Kemenag) Medan,
Impun Siregar.
Sebelumnya Kepala Sekolah MAPN 4, Nurkholidah
Lubis MPd.I dalam arahannya mengatakan, untuk mencegah perbuatan kriminal dan melawan hukum, terutama
narkoba, generasi muda harus dibekali dan dibentengi
ilmu agama yang baik. Dengan benteng iman, generasi
muda bisa dijauhkan dari hal-hal negatif.
Untuk itu, bersekolah di madrasah sangat tepat bagi
para generasi muda guna memperkuat benteng iman. Sebab
di madrasah, generasi muda akan memperoleh bekal ilmu
agama yang sangat baik.
Selain ilmu pengatahuan umum, ilmu agama menjadi
pelajaran utama di madrasah. “Itulah sebabnya, madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah”, papar Nurkholidah.
Sementara itu, selama proses penerimaan siswa baru,
semua kegiatan di MAPN 4 termasuk pelaksanaan Masa
Ta’aruf Siswa Baru (Matsama) berjalan sukses dan lancar.
Kerja keras Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil
Kepala Madrasah MAPN 4 Syarifuddin SPdi MA, membuahkan hasil memuaskan. (rel/msm)

Tak Punya Ongkos

Kakek Kondektur Datangi
Media Center Polrestabes
Medan, (Analisa)
Mengaku tak punya ongkos untuk pulang ke rumah,
MS Purba (73) warga Dusun I Gang Kandar, Desa Telaga
Sari Kecamatan Tanjungmorawa mendatangi Mapolrestabes Medan. Sayang, maksud kakek yang juga kondektur truk ingin meminta pertolongan (ongkos) pada
petugas diacuhkan begitu saja.
"Tadi saya mengadu ke petugas minta ongkos untuk
kembali ke rumah saya. Tapi, kata mereka masih banyak
urusan lagi yang mau diurus. Padahal dulu orangtua saya
juga polisi. Tapi mengapa saya minta ongkos tidak diberi
ya?,"jelas MS Purba pada wartawan, baru-baru ini di
Media Center Polrestabes Medan.
Lebih jauh, kakek lima cucu ini terdampar di Polrestabes
Medan karena ditinggal sopirnya di SPBU sekitar Jalan HM
Said Medan. Saat itu, dia sedang buang air kecil. Karena tak
sabar menunggu sopir truk yang diketahui bermarga Harahap
itu meninggalkan pria renta ini begitu saja.
"Awalnya kami berdua dari Medan mengangkut besi ke
Banda Aceh. Dari Banda Aceh truk dalam keadaan kosong.
Tiba di Medan dan hendak menuju gudang di Jalan Krakatau
truk berhenti di salah satu SPBU. Lalu saya turun buang air
kecil. Usai buang air kecil saya sudah tidak melihat truk itu
lagi,"kesalnya.
Saat ditinggalkan sopirnya, kakek bernasib apes ini
tidak mengantongi uang sepeser pun. Bermodalkan kartu
tanda penduduk (KTP) akhirnya kakek ini nekat mendatangi
SPKT Mapolrestabes Medan. "Kantor polisi kan kantor
masyarakat juga. Jadi saya pikir mereka bisa membantu
saya setidaknya memberi ongkos agar saya bisa kembali
ke rumah,"ucapnya.
Karena diabaikan oleh petugas, MS Purba lalu menuju
ke Media Center Polrestabes Medan. Sambil memperlihatkan KTP-nya kakek ini pun menyampaikan keluh kesahnya
agar bisa pulang kembali ke rumahnya. Usai bercerita MS
Purba kemudian diberi ongkos secukupnya agar bisa
kembali pulang ke rumahnya."Terima kasih ya nak. Semoga
Tuhan yang membalas kebaikan ini. Sekali lagi terimakasih
ya,"tukasnya. (yy)

Kapoldasu yang Proaktif
Harus Didukung Penuh

Analisa/khairil umri

NASIB PEDAGANG: Pedagang berada di emperan pertokoan dengan sisa barang dagangan di Jalan Bulan Medan, Rabu (26/7). Pasca penertiban
kios nasib para pedagang terlunta-lunta, pedagang kecewa akibat Pemko Medan tidak memiliki solusi untuk merelokasi para pedagang.

Miliki 1,5 Kg Sabu

Dua Terdakwa Dituntut
18 Tahun Penjara
Medan, (Analisa)
Dua sindikat narkotika jenis sabusabu seberat 1,5 kilogram yakni T
Husni Thamrin dan Elison M Yusuf
dituntut masing-masing 18 tahun penjara, di Ruang Cakra VII Pengadilan
Negeri (PN) Medan, Rabu (26/7).
Keduanya dinilai Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Evi Khairani telah
terbukti melakukan percobaan atau
permufakatan jahat tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan

tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya lebih 5 gram.
"Menuntut, meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara
ini supaya menjatuhkan hukuman
pidana penjara kepada kedua terdakwa masing-masing selama 18
tahun penjara dan membayar denda
sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan
kurungan," ucap JPU
Menurutnya, hal yang memberatkan keduanya tidak mendukung
program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. "Sedangkan hal
yang meringankan, kedua terdakwa
bersikap sopan dalam persidangan

dan mengakui serta menyesali perbuatannya," terangnya.
Di hadapan majelis hakim diketuai
T Oyong tersebut, kedua terdakwa
dinilai JPU telah terbukti melanggar
Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat
(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan
agenda pembelaan (pledoi).
Dalam surat dakwaan JPU, terdakwa T Husni Thamrin ditangkap
petugas Dit Res Narkoba Poldasu di
Lubuk Pakam tepatnya dalam bus
CV Chandra jurusan Pekanbaru-

Kakanwil Hukum Sumut Ajak Kapoldasu

Bahas Masalah Lapas, Narkoba dan Terorisme
Medan, (Analisa).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)
Hukum dan HAM Sumut, Liberti Sitinjak mengundang Kapolda Sumut Irjen
Pol Paulus Waterpauw untuk ikut dalam
rapat koordinasi guna membahas masalah terorisme, narkoba dan lembaga
pemasyarakatan (lapas).
Pada 5 Agustus mendatang, Kanwil Hukum dan HAM akan menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan seluruh kepala lapas se-Sumatera Utara. "Dalam rapat tersebut,
kita dapat berdiskusi, membangun
sinergitas dan bekerja sama dalam hal
pemberantasan narkoba, penanganan
terhadap lapas baik penjagaan serta
pengawasan terhadap napi maupun
rutan. Kemudian pengawasan terhadap masuknya warga negara asing ke
Sumut," kata Liberti Sitinjak saat bersilaturahmi ke Kapolda Sumut di Markas Poldasu, Medan, Rabu (26/7).
Kapolda Sumatera Utara Irjen
Paulus Waterpauw didampingi Wakapolda Sumut, Dir Pamobvit, Dir
Narkoba, Dir Krimum, Kabidkum,
Kabid Humas menerima kunjungan
bersilaturahmi pejabat lama Kepala
Kanwil Hukum dan HAM Provinsi
Sumatera Utara Ibnu Chuldun dan
pejabat baru Liberti Sitinjak. Mereka
didampingi Kepala Divisi Pelayanan
Hukum Yunus Affan, Kepala Divisi
Administrasi Imam J, Kepala Rutan

Analisa/dedy hutajulu

KUNJUNGAN: Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw menerima Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumut Liberti Sitinjak beserta
rombongan yang bersilaturahmi ke Markas Polda Sumut, Rabu (26/7).
l Medan Budi S, Plt Kepala Divisi
Imigrasi Sabarita Ginting.
Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengaku senang atas kunjungan Kepala Kanwil Hukum dan
HAM beserta rombongan. "Saya senang sekali atas kunjungan Kakanwil
Provinsi Sumut beserta rombongan ke
Polda Sumut ini," ucap Irjen Paulus.

Kapolda Sumut berharap agar antara Polda Sumut dan Kepala Kanwil
Hukum dan HAM Provinsi Sumut
dapat bersinergi dan bekerja sama
untuk menangani masalah yang berhubungan dengan Sumatera Utara.
"Saya juga berharap setiap ada kejadian langsung memberikan informasi agar kepolisan dapat menga-

Kapolda Minta Didukung
di Sumut

Analisa/ yogi yuwasta

KAKEK KONDEKTUR: MS Purba (73) seorang kakek
yang juga kondektur truk saat mendatangi Media Center
Polrestabes Medan.

Medan pada 21 Februari 2017. Dari
situ, polisi menemukan dan menyita
dua bungkusan warna hitam yang
berisi masing-masing sabu seberat 1
kilogram dan 500 gram.
Barang haram tersebut hendak
dijual kepada Elison M Yusuf di
Rumah Makan Soto Batok, Jalan
Ringroad Medan.
Dari pengakuan terdakwa Husni,
barang haram tersebut milik seseorang bernama Edi. Setelah melakukan pengembangan, akhirnya polisi
menciduk Elison yang hendak membeli sabu dari Husni di Jalan Ringroad Medan. (wita)

Medan, (Analisa)
Irjen Paulus Waterpauw meminta kepada
para Hamba Tuhan untuk mendoakan serta
mendukungnya selama mengabdi dan berkiprah di Sumut sebagai Kapolda. "Saya
titip diri, mohon saya diterima oleh para
hamba Tuhan yang ada di sini, saya datang
untuk bekerja," ucap Kapolda Sumut Paulus
Waterpauw saat memberikan kata sambutan
pada acara pembukaan Musyawarah Daerah
Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sumatera Utara- Aceh di Hotel Mikie Holiday
Berastagi Kabupaten Karo, Rabu (26/7).
Ia menegaskan, tugas kepolisian adalah
mengimplementasikan berbagai program yang
sudah ditetapkan oleh para pendahulu dan
pemimpin kita mulai dari Nawacita Presiden
Jokowi, Program Promoter Kapolri dan
Kapolda Sumut. "Tugas kami di sini adalah
bekerja," tandasnya didampingi Dir Pam Obvit,
Dirreskrimsus dan Kabid Humas Polda Sumut.
Acara musda ini dilaksanakan selama 2
hari. Tujuan acara untuk memilih pemimpin
majelis daerah Sumut-Aceh selama 5 tahun
ke depan. Hadir dalam acara tersebut Ketua
DPRD Sumut Wagirin Arman, Bupati Karo,
Bupati Simalungun JR Saragih, Kapolres
Tanah Karo, Dandim Karo, Perwakilan
Kementerian Agama Sumut, Utusan Majelis

GPdI Pusat.
Pada sambutannya Kapolda Sumut sempat memperkenalkan diri. Ia putra kelahiran
Fak-fak Papua. Sejak kecil sudah merantau
dan besar di Surabaya. Setelah berumah
tangga diberi marga Pakpahan. Nomor 18
dalam pohon silsilah Marga Pakpahan. Istrinya asli Batak, bernama Roma Pasaribu.
"Saya sejak kecil sudah aktif di vocal grup
gereja, ikut koor dan sudah menyanyi kemanakemana. Karena itu, marilah kita sebagai
hamba Tuhan bekerja dalam ladangTuhan,
melanjutkan apa-apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu kita, yang melaksanakan
tiga tugas panggilan gereja yaitu Koinonia,
diakonia dan marturia," kata Waterpauw.
Ia meminta agar para hamba Tuhan
berkiprah dengan serius melayani jemaat,
menjadi gembala bagi jemaat khususnya
bagi anak-anak dan remaja. Ia juga berpesan
kepada anak-anak agar tetap teguh berdoa
dan menyerahkan hidup ke dalam tangan
Tuhan dan mengikuti nasehat orangtua termasuk hamba-hamba Tuhan.
"Di Indonesia banyak ruang yang kita
dapat pergunakan dengan baik. Teruslah
berjuang untuk menyebar-luaskan kerajaan
Allah di tengah Umat untuk kebaikan seturut
kehendak Allah," pungkasnya. (dgh)

tasi dan mengantisipasinya," ungkap
Waterpauw.
Sistem kearsipan
Sebelum kedatangan pihak Kanwil Hukum dan HAM, Polda Sumut
baru saja melaksanakan pelatihan
sistem informasi kearsipan dinamis
(SIKD) di Aula Catur Prasetya Mapolda Sumut, Rabu (26/7) pagi. Kegiatan ini resmi dibuka Wakapolda
Sumatera Utara Brigjen Pol Agus
Andrianto didampingi Irwasda dan
para pejabat utama Polda Sumut.
Narasumber dalam kegiatan ini
AKBP Astina R Pasaribu dan Penata
Esti Susanti dari Setum Polri serta 143
peserta pelatihan yang terdiri dari Kasubbag renmin, Kaur Renmin, Kasium
dan operator masing-masing satker
Polres/tabes sejajaran Polda Sumut.
"Dengan adanya pelatihan sistem
informasi kearsipan dinamis (SIKD)
diharapkan Poldasu dapat mewujudkan SDM kesekertariatan yang
profesional modern dan terpercaya,"
harap Wakapolda Sumut.
Agus Andrianto juga mengharapkan agar pelatihan ini dapat mempermudah kinerja Sekertariat Umum
Polda Sumut dalam memanajemen
arsip, mempermudah penyimpanan
berkas serta memudahkan disposisi
surat sehingga dapat diakses dengan
teknologi untuk mempermudah kinerja dari Setum. (dgh)

PD Pasar dan Polda
Sumut MoU
Medan, (Analisa)
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dan Polda
Sumut melakukan penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) di Mapolda Sumut, Rabu (26/7).
Perjanjian kerja sama dilakukan Direktur Utama (Dirut)
PD Pasar Kota Medan Drs Rusdi Sinuraya dengan Kombes Pol Hery Subiansauri sebagai Dir PAM Obvit Polda
Sumut. Hadir pada kesempatan itu Direktur Operasional
(Dirop) PD Pasar Jhonny Anwar, MH, Msi, Kabag Humas
Hafis Ibrahim, SH, Kabag Umum Khairul A Daulay dan
Humas Selfia Hariani.
“Pengamanan sangat diperlukan untuk memberi rasa
aman bagi pedagang dan konsumen di pasar-pasar tradisional,” sebut Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya.
Artinya, kata Rusdi, kalau keamanan pasar sudah terjamin maka aktivitas perdagangan dan transaksi jual-beli
semakin aman dan lancar. “Untuk saat ini dan sesuai
kebutuhan, kita fokus objek vital untuk pengamanan di
Pusat Pasar Medan selaku pasar kelas I dalam naungan PD
Pasar Kota Medan,” tegasnya.
Sementara, Kombes Pol Hery Subiansauri menyatakan
dukungannya dan siap bekerja sama dalam pengamanan
objek vital di bawah naungan PD Pasar Kota Medan.
Menurutnya, kedua belah pihak harus saling melengkapi
bila ada kekurangan untuk pengamanan pasar seperti pengutipan, tagihan kontribusi, dan lainnya yang memerlukan
pengamanan sehingga nantinya akan berjalan aman dan
terkendali. “Kita bekerja profesional dan memberikan rasa
aman baik bagi pedagang maupun kepada konsumen,”
tutupnya. (hen)

Medan, (Analisa)
Letak Sumut yang startegis dan sering dijadikan jalur
penyelundupan narkoba, perdagangan manusia dan masuknya faham radikal harus mendapatkan pengawasan
yang maksimal. Untuk itu, peran Kapoldasu, Irjen Pol
Paulus Waterpauw yang proaktif harus disambut baik
dan didukung penuh semua elemen.
Demikian disampaikan, Ketua DPW Partai Berkarya
Sumut, Rajamin Sirait pada wartawan, Rabu (26/7).
"Pascaaksi teror yang terjadi di Mapoldasu belum lama
ini, diperlukan kepemimpinan atau sosok Kapoldasu
yang proaktif dalam bertugas dan menangani konflik,"jelasnya. Lebih jauh, Kapoldasu yang proaktif ini juga
harus diimbangi dengan kinerja anggotanya (pejabat
utama dan Kapolres sejajaran). Agar semua permasalahan
di Sumut ditangani secara sinergis dan maksimal.
Kehadiran Irjen Pol Paulus Waterpauw mengecek
langsung wilayah perbatasan Sumut-Aceh dan lokasi
penyelundupan 44 kg sabu di Serdang Bedagai (Sergai)
bukti antusiasme Kapoldasu dalam menangani persoalan
di Sumut. "Kehadiran beliau ke sana bukan pencitraan.
Ini bukti Kapoldasu serius untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan di Sumut. Dengan melakukan pemetaan
permasalahan terlebih dahulu,"katanya.
Rajamin menambahkan, narkoba harus menjadi prioritas utama permasalahan yang harus diselesaikan Kapoldasu. Sebab, Sumut saat ini sudah berada dalam
kondisi darurat narkoba.
"Narkoba merupakan permasalahan bangsa. Khusus
untuk Sumut yang jadi lokasi penyelundupan favorit
harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah
dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini kita mendukung
penuh Kapoldasu untuk menyatakan perang terhadap
narkoba," tukasnya. (yy)

Prapid Lima Tersangka
Judi Dikabulkan
Medan, (Analisa)
Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam mengabulkan
permohonan praperadilan yang diajukan lima tersangka
kasus judi, Rabu (26/7).
Dalam amar putusan No : 06/Pid.Pra/2017/PN.Lbp,
hakim tunggal Leni Megawati Napitupulu SH MH
menyebut permohonan yang diajukan kelima tersangka
yakni Ayu Heriyani, Rizky Ardian, Nurul Nurjanah,
Agus Sudartoyo dan Muhammad Eko Wardhana melalui
kuasa hukumnya Harafuddin Sihombing SH dan Fifi
Wijaya SE SH dari Law Office Karliston Horas Sitompul
& Associate dikabulkan.
"Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon praperadilan untuk seluruhnya. Menyatakan surat
perintah penangkapan para pemohon yang dilakukan
oleh termohon dengan dugaan tindak pidana perjudian
oleh Poldasu adalah tidak sah dan tidak berdasar atas
hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat," ucap hakim Leni dalam putusan yang
tidak dihadiri pihak termohon.
Selain itu hakim juga menyatakan surat perintah
penahanan para pemohon tidak sah dan tidak berdasar
atas hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan
atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon berkenaan dengan penetapan status tersangka terhadap para
pemohon prapid.
Menyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan
yang dilakukan oleh termohon dan memerintahkan
termohon untuk mengembalikan barang yang disita,
memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan, memerintahkan termohon untuk membebaskan
para pemohon dan memulihkan hak para pemohon dalam
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Dalam pertimbangannya, Hakim Leni menilai pada
saat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan
dan penyitaan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang
diperlukan untuk itu. Padahal sebelumnya sudah ada
laporan informasi dan surat penyelidikan, serta surat
perintah tugas. Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tangkap tangan sebagaimana jawaban dari termohon
pada sidang sebelumnya.
Selain itu, permainan/permainan ketangkasan 'mission
game' tersebut yang nyata-nyata telah dilengkapi izin
menurut saksi-saksi dan saksi ahli Prof Dr Maidin Gultom
SH MHum di persidangan, menyebut bukanlah merupakan judi. Atas putusan tersebut, kuasa hukum para
pemohon Harafuddin Sihombing berharap demi tegaknya
hukum termohon dapat melaksanakan isi putusan
pengadilan itu. (wita)

DPO Kasus Korupsi Bank Sumut

Kejatisu Dinilai Lakukan Pembiaran
Medan, (Analisa)
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) seharusnya menyebarkan foto tersangka kasus dugaan korupsi
pengadaan sewa mobil operasional di Bank Sumut,
Haltatif yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),
di tempat keramaian. Pasalnya, jika tidak dilakukan
diduga ada pembiaran untuk tersangka bebas berkeliaran.
"Seharusnya (Kejatisu) jangan hanya melontarkan
sudah masuk DPO dan dicekal. Tetapi juga harus menyebarkan foto tersangka ke masyarakat. Misalkan di tempat
keramaian pasar, pusat perbelanjaan, SPBU, dan lainnya," ucap Pengamat Hukum Kota Medan, Muslim
Muis, di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (26/7).
Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSHPA) Sumut ini mengatakan, setelah ditetapkan buronan, berarti tersangka telah melakukan halhal yang melanggar hukum. Apabila tidak dilakukan,
Kejatisu terkesan membiarkan tersangka untuk bebas
berkeliaran.
"Foto-fotonya harus ditempelkan di tempat ramai.
Artinya biar masyarakat tahu ada DPO pelaku korupsi.
Jika tidak dilakukan dengan baik Kejatisu diduga melakukan pembiaran terhadap tersangka," katanya.
Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian mengaku terkait
tersangka Haltatif pihaknya terus berupaya mencari
keberadaan Direktur CV Surya Pratama itu. Lembaga
korps adhyaksa ini juga berkoordinasi dengan pihakpihak terkait.
"Kita masih berupaya dan berkoordinasi. Setelah dia
(Haltatif) dicekal, kita optimis mampu mencari keberadaannya. Karena pergerakan dia dalam mengurus segala
hal administrasi dan lainnya pasti sudah kesulitan,"
ungkapnya.
Kasus korupsi pengadaan sewa menyewa 294 unit
mobil operasional senilai Rp10,8 miliar bersumber dari
Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) 2013
ini, menetapkan lima tersangka. Empat di antaranya
sudah diadili di Pengadilan Tipikor Medan.
Mereka yakni mantan Kepala Divisi Umum PT Bank
Sumut Irwan Pulungan dan mantan Pj Divisi Umum PT
Bank Sumut periode 2013, Zulkarnain. Keduanya masih
tahap penuntutan dan dituntut masing-masing tujuh
tahun penjara.
Kemudian, Direktur Operasional (Dirops) PT Bank Sumut,
Muhammad Yahya dan M Jefri Sitindaon selaku mantan
Asisten III Divisi Umum Bank Sumut, masing-masing divonis
selama dua tahun enam bulan penjara. Namun, Pengadilan
Tinggi(PT)Medankembalimemberatkanhukumankeduanya
masing-masing tujuh tahun penjara. (wita)
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Mahasiswa-Pedagang Aksi Damai

Dukung Kinerja PD Pasar
Medan, (Analisa)
Puluhan mahasiswa dan
pedagang yang tergabung dalam Aliansi Bersatu Mahasiswa dan Masyarakat Sumut
melakukan aksi damai ke
kantor Walikota Medan,
Rabu (26/7).
Mereka menyatakan dukungan terhadap kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar
demi kelancaran distribusi

maupun segala bentuk transaksi di pasar-pasar tradisional Kota Medan.
“PD Pasar Kota Medan
sebagai Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang
dan jasa. Sebagai perpanjangan tangan Pemko Medan,
PD Pasar juga pemegang
kendali kegiatan di pasar-

pasar sehingga transaksi jual
beli pedagang dan konsumen
berjalan lebih baik,” teriak
Koordinator Lapangan (Korlap), Ahmad Kurniawan dalam orasinya.
Saat itu, turut hadir perwakilan pedagang dari Pusat
Pasar, Pasar Kwala Bekala,
Pasar Induk dan lainnya seraya membawa poster dan
spanduk sejuta tanda tangan

mendukung kinerja Dirut PD
Pasar, Drs Rusdi Sinuraya.
Ahmad Kurniawan didampingi beberapa pedagang
seperti Guntur Limbong, Rukun Sembiring, Pajar Ginting
dan Taufan Aruan menyebutkan, permasalahan di PD
Pasar Kota Medan mulai dari
rotasi, penataan ruang dan
pedagang yang carut marut,
indikasi penyelewengan
hingga dugaan praktik pungli, belum tentu benar.
“Kami melihat itu merupakan isu-isu yang sengaja
dilemparkan guna mengamankan kepentingan segelintir oknum yang ingin mengambil keuntungan. Kami
dari elemen masyarakat dan
pedagang di pasar Kota Medan, turun ke jalan melakukan aksi solidaritas untuk
memberi dukungan kepada
PD Pasar Kota Medan,”
katanya.
Disebutkan, karena gangguan-gangguan itu, mereka
tidak ingin kinerja PD Pasar

menurun dan berdampak pada seluruh bagian.
Di samping itu, sambungnya, penilaian kepada Dirut
PD Pasar Medan terlalu dini.
Sebab kepemimpinannya belum genap satu tahun.
“Kami minta Walikota
Medan, DPRD Medan dan
juga Dirut PD Pasar menjaga
independensi dan menegakkan peraturan serta mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang ingin terjadi
konflik,” tegas mereka.
Guntur Limbong menambahkan, apabila ada oknumoknum yang sengaja memburukkan kinerja PD Pasar, mereka siap menjadi garda
terdepan mengawalnya dari
pihak tidak bertanggung
jawab dan sengaja membuat
onar.
“Kami juga akan membawa massa lebih besar bila
pihak terkait tidak segera menyikapinya,” kata Guntur
didampingi Rukun Sembiring. (hen)

Hari Ini

HMAK Kota Medan
Unjuk Rasa
Medan, (Analisa)
Hari ini massa Himpunan Mahasiswa Anti Korupsi
(HMAK) Kota Medan akan menggelar unjuk rasa ke
Kantor Gubernur Sumut. Massa menuntut Gubsu melalui
Walikota Medan, Dzulmi Eldin agar segera mencopot
Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Rusdi
Sinuraya.
"Aksi akan kami gelar di Kantor Gubernur Sumut, DPRD
Sumut dan diakhiri ke Poldasu. Kami menilai Dirut PD Pasar
Kota Medan gagal dalam mengakomodir kepentingan pedagang. Dirut PD Pasar juga tidak bisa mengatasi menjamurnya
pasar modern yang mengancam keberadaan pedagang dan
pasar tradisional," tegas Korlap, M Mas'ud Silalahi pada
wartawan, Rabu (26/7).
Setidaknya, kata dia 50-an lebih massa HMAK Kota
Medan akan “tumpah” ke jalan untuk menyampaikan tuntutan
mereka. Bukan itu saja, jika tuntutan massa ini tidak segera
ditanggapi mereka mengancam akan melibatkan massa yang
lebih banyak lagi.
"Aksi ini tidak cukup sampai di sini saja. Kalau tuntutan
kami tidak dipenuhi kami akan datang dengan melibatkan
massa yang lebih banyak lagi,"sebutnya.
Lebih jauh, HMAK Kota Medan menilai, ketidakbecusan
kinerja Dirut PD Pasar Kota Medan dapat dilihat dari penataan
ruang/tempat dan penertiban pedagang yang masih carutmarut.
Rusdi terindikasi hanya mencari uang untuk kantong
pribadi saja. Sehingga masih banyak pedagang dan kondisi
pasar yang kian terpuruk. Ini bisa kita saksikan masih banyak
pedagang yang menggunakan bahu jalan untuk menggelar
dagangannya.
"Dari informasi yang kami dapatkan penambahan kios di
lantai 3 Pusat Pasar Kota Medan kabarnya mengeluarkan
dana hingga Rp175 juta per kios. Sementara masih banyak
kios yang belum diisi,"katanya.
Kami juga minta pada Walikota Medan dan aparat yang
berwenang agar mencopot dan menangkap Dirut PD Pasar
yang bekerja semena-mena dan tidak sesuai prosedur, banyak
pelanggaran aturan administrasi dan ketentuan yang
dilanggar. Seperti memberikan izin pengelolaan di pasarpasar tanpa mekanisme dan prosedur legalitas yang jelas.
(yy)

Analisa/rizal r surya

FOTO BERSAMA: Datuk H Syamsul Arifin foto bersama dengan massa pendukungnya serta pengurus DPD PDI
Perjuangan Sumut usai mengembalikan pendaftaran Bakal Calon Gubsu ke partai berlambang banteng tersebut,
Rabu (26/7).

Pilgubsu 2018

Syamsul Arifin Kembalikan
Formulir ke PDIP-PPP
Medan, (Analisa)
Datuk H Syamsul Arifin SE mengembalikan formulir pendaftaran Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara
periode 2018-2023 ke Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumut, Rabu (26/7).
Syamsul Arifin datang ke Kantor
DPP PDIP Sumut di Jalan Jamin Ginting naik becak bermotor (betor) didampingi putri bungsunya Aisyah Samira SE, abang angkatnya Zaidan BS
serta massa pendukungnya dari kalangan pedagang keliling (asongan), petani, nelayan dan lainnya, baik yang
tergabung dalam Sahabat Syamsul Arifin, Gerakan Massa Syamsul (Gemas)
maupun Sumut Bersama Syamsul (Sumut Besar).
Formulir pendaftaran diserahkan
Febriana Sitompul dari komunitas pedagang keliling kepada Ketua DPD
PDIP Sumut Japorman Saragih didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan
Ir Sutarto MSi, Wakil Ketua Lancar
Siahaan, Djumiran Abdi, Meinarti Rehulina, Penyebar Nakhe, Syahrul Effendi dan lainnya.
Syamsul yang akrab dipanggil Datuk menjelaskan, sebenarnya keluarga
besarnya tidak ingin ia mencalonkan
diri kembali menjadi Gubernur Sumut.
Namun karena desakan dari berbagai
pihak terutama dari kalangan rakyat
kecil atau wong cilik, dirinya akhirnya
mengembalikan formulir pendaftaran
ke PDIP Sumut yang diambil massa
pendukungnya beberapa waktu lalu.
“Sampai pukul 09.00 WIB tadi, saya

belum menandatangani formulir pendaftaran. Namun setelah mendapat desakan dari sana-sini dan saya bertanya
pada Tuhan, akhirnya formulir itu saya
tanda tangani,” tegasnya
Diceritakan, ia bertanya kepada pihak yang mendesaknya kenapa diminta
mencalonkan kembali sementara ia
seorang koruptor. “Apa kata mereka?
Mereka mengatakan, saya memang
koruptor tapi sudah bersih karena sudah
di-laundry (dicuci). Sementara yang
lainnya banyak yang sok bersih dan
suci tapi kenyataannya tidak,” ujarnya.
Karena desakan-desakan itulah kata
Syamsul, ia datang menggembalikan
formulir bersama anak bungsunya Aisyah Sahira. “Biar keluarga tahu kalau
saya mendaftar karena didesak para
pendukung,” ungkapnya.
Aisyah Sahira sendiri mengakui,
kalau pihak keluarga tidak menginginkan bapaknya kembali mencalonkan
diri sebagai Gubernur Sumut. “Kami
ingin bapak menikmati hari tuanya
bersama kami, ibu, anak-anak dan cucunya. Namun karena banyak desakan
dari sana-sini mau tidak mau sebagai
benteng keluarga kami harus mendukungnya,” tegas Ira.
Japorman Saragih sendiri saat
menerima pengembalian formulir
pendaftaran mengakui masih banyak
warga Sumut yang masih merindukan
Syamsul Arifin.
“Harus kita akui masih banyak yang
merindukan Bang Syamsul,” ungkapnya.
Meskipun demikian, ia mengatakan,
PDIP punya mekanisme untuk menen-

tukan siapa calon yang diusungnya.
Berkas yang diterima akan diteliti lebih
lanjut untuk selanjutnya diserahkan ke
DPP bersama rekomendasi. “DPP yang
bisa menentukan. Kami hanya menunggu putusan setelah meneliti seluruh berkas yang mendaftar,” ungkapnya.
Dijelaskan, sejauh ini sudah empat
calon yang mengembalikan formulir
pendaftaran ke DPD PDIP Sumut yaitu,
HT Erry Nuradi, Sahril Tumanggor,
Ngogesa Sitepu dan terakhir Syamsul
Arifin.
PPP
Dari DPD PDIP Sumut, Syamsul
Arifin beserta kelompok pendukungnya ke Kantor DPW PPP Sumut di Jalan
Raden Salah untuk melakukan hal yang
sama. Di sini mereka diterima Sekretaris
DPW PPP Sumut Jafaruddin Harahap,
dan Ketua Bapilu yang juga Ketua Tim
Penjaringan Bakal Calon Gubernur
Sumatera Utara Nuzirwan B Lubis.
Syamsul mengatakan, PPP tidaklah
asing baginya karena pada Pilgubsu
dua periode yang lalu mengusungnya
menjadi Gubsu. “PPP ini rumah saya
dan berharap mereka mencalonkan
saya pada Pilgubsu mendatang,” ujarnya.
Menanggapi hal hal ini baik Jafaruddin maupun Nuzirwan mengatakan,
Syamsul merupakan ‘guru’ mereka.
“Bagi PPP Sumut Bang Syamsul tidak
asing lagi. Namun seperti dulu kami
juga punya mekanisme untuk menentukan Calon Gubsu. DPP yang punya
wewenang dan kami taat pada putusan
tersebut,” tegasnya. (rrs)

PKB Medan Bantu Korban Kebakaran
Medan, (Analisa)
Dewan Pimpinan Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
Kota Medan memberikan bantuan
makanan kepada korban kebakaran
di Lingkungan VIII, Sungai Kera
Hilir Dua, Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa (25/7). Bantuan berupa
beras, minyak goreng, gula, air
mineral, susu, mi instan dan teh.
Ketua DPC PKB Medan Abdul
Khalik Siregar SH SE (Memet) bersama Sekjen DPC PKB Medan Ali Sutan
Harahap didampingi Ketua Lembaga
Pemenangan Pemilu (LPP) Medan
Amin Rais Harahap SH, Dewan Syuro
DPC PKB Kota Medan H Ali Sahdana
Dalimunthe, Badan Otonom PKB Kota
Medan Gerakan Mahasiswa Satu
Bangsa Aditya Fernanda Nasution SH
langsung memberikan bantuan tersebut
di posko penampungan di Jalan Pasar
Belakang Serdang disaksikan Camat
Medan Perjuangan.
Menurut Memet, bantuan tersebut
merupakan bentuk kepedulian terhadap
sesama, dan rasa prihatin terhadap korban kebakaran. “Kami terpanggil atas
derita yang dialami masyarakat, dan
menjadi sebuah tanggung jawab moral
untuk membantunya,” ungkapnya.
Dia berharap, bantuan yang diberikan akan menyejukkan hati korban
yang terkena musibah. Karena, musibah ini bukan yang disengaja, untuk
itu para korban diharapkan tetap bersabar dengan kondisi saat ini.
“Keluarga besar DPC PKB Kota

Medan turut prihatin atas musibah yang
dialami, dan kami ikut merasakan apa
yang dirasakan korban kebakaran saat
ini,” tuturnya.
Selain itu, bersama dengan Dewan
Syuro PKB, katanya, siap memfasilitasi posko, untuk membantu warga
yang lainnya. Di sela-sela kegiatan,
Ketua LPP Kota Medan Amin Rais
Harahap mengatakan, ini merupakan
program rutin dari DPC PKB Kota
Medan. “Kegiatan ini merupakan agenda rutin dari DPC PKB Kota Medan,

dalam membantu warga yang terkena
musibah,” katanya.
Selain itu, lanjut Amin, bantuan
yang diberikan merupakan keikhlasan
dari Ketua DPC PKB Kota Medan,
membantu sesama, tanpa pandang bulu. “Bantuan ini bentuknya sukarela,
dan diharapkan mampu meringankan
beban korban kebakaran,” ujarnya.
Selain memberikan bantuan, keluarga
besar DPC PKB Kota Medan juga
meninjau lokasi kebakaran bersama
warga.(rel/nai)

Analisa/istimewa

SIMBOLIS: Ketua DPC PKB Medan Abdul Khalik Siregar SH SE dan
rombongan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran di
Lingkungan VIII, Sungai Kera Hilir Dua, Kecamatan Medan Perjuangan,
Selasa (25/7).
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Perbanyak Kaum Terdidik,
Bangkitkan Indonesia
Medan, (Analisa)
Kaum terdidik merupakan komponen penting untuk memajukan dan mengembangkan suatu negara. Begitu
pula di Indonesia, penting bagi kita
untuk meningkatkan angka kaum
terdidik agar negeri ini dapat bangkit
menjadi negara besar dan maju dalam
peradaban. Saat ini, APK perguruan
tinggi Indonesia masih rendah dibanding dengan negara lain. Dari 115juta
lebih kaum terdidik yang diperlukan,
saat ini baru menembus angka sekitar
60juta kaum terdidik.
Demikian dijelaskan Rektor Unimed
Prof Dr Syawal Gultom usai meninjau
ujian masuk Universitas Negeri Medan
jalur mandiri di lingkungan Unimed
Jalan Willem Iskander Medan, Minggu
(23/7) yang diikuti lebih dari 4.000 calon mahasiswa dengan daya tampung
jalur itu hanya 1.500 kursi untuk men-

jadi mahasiswa Unimed. Ia menilai,
bagi peserta yang belum dapat kesempatan menjadi mahasiswa PTN dengan
akreditasi institusi A itu agar tetap
belajar dalam upaya membangun dan
membangkitkan negeri tercinta ini.
"Angka partisipasi kasar (APK) di
Indonesia untuk perguruan tinggi jauh
dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Jadi untuk membangkitkan negeri
ini tidak ada cara lain. Kita butuh 115juta
kaum terdidik di negeri ini. Supaya
negeri ini dapat bangkit menjadi tujuh
negara besar di dunia. Sekarang baru
ada sekitar 60 juta kaum terdidik, jadi
kita perlu terus dinaikkan angka kaum
terdidik yang ada di Tanah Air,"
jelasnya.
Ia menjelaskan, pentingnya semangat pribadi kaum muda yang ingin
terus belajar walau dengan keterbatas-

an. Ia menilai, kesuksesan dapat diraih
asal dilandasi dengan ketekunan dan
niat baik untuk membangun peradaban
lebih baik di Indonesia. "Sebenarnya,
amat bergantung dengan individunya.
Kalau tekun, jangankan di kampus,
belajar secara autodidak pun banyak
orang yang berhasil belajar. Jadi carilah
perguruan tinggi yang memang sesuai
dan belajar terus supaya bangsa ini
bangkit," tukasnya.
Penggiat pendidikan, Adelia Fitriyani menyampaikan, di era globalisasi
saat ini yang syarat dengan persaingan,
maka dinilai begitu penting pendidikan
bagi para generasi. Bahkan untuk jenjang pendidikan tinggi. Dinilai pendidikan saat ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tapi pendidikan juga merupakan suatu investasi
yang akan berguna di masa mendatang.
(amad)

Pengurus IPSM Kota Medan Dilantik

Pelaku Seni Harus Mampu Berekspresi
Medan,(Analisa)
Pelaku seni dan budaya di Kota Medan sebenarnya memiliki potensi cukup
berperan di masa depan. Karenanya,
kalau tidak diisi kegiatan pekerja seni
(seniman) nantinya Kota Medan akan
menjadi hampa.
Hal ini diungkapkan Wakil Walikota
Medan, Ir Akhyar Nasution usai melantik pengurus Ikatan Pelaku Seni Medan (IPSM) periode 2017-2022 di Lantai 2 Gedung Madani Hotel, baru-baru
ini.
Dikatakan Akhyar, pelaku seni harus
mampu berekspresi, dan kreatif, bila
ingin berkembang dengan baik
“Untuk yang ingin berekspresi melalui Dinas Pariwisata Medan, kini menyediakan Pentas Seni Budaya yang
berada di Jalan Pulau Pinang Medan,
ataupun mendorong Ketua Dewan Kesenian Kota Medan, Rianto Ahgly dapat
lebih profesional meningkatkan jalinan
kerja sama dalam memberdayakan dan
mengelola seni daerah termasuk kepada para pelaku seni di Medan.

“Berikan dukungan kepada para
pelaku seni, sekaligus mengajak para
pemodal untuk saling bekerja sama dan
saling mendukung. Pelaku seni hendaknya terus berkarya. Sebagai salah
satu kota metropolitan, kita harap ada
wirausahawan, ataupun produser,
membuka pintu hatinya untuk menjalin
kerja sama,” pinta Akhyar.
Stres
Mantan Gubsu, Dato’ Seri Lelawangsa, Syamsul Arifin yang hadir pada
acara ini mengatakan, saat ini banyak
orang menjadi stres , pelarian yang baik
adalah melalui kesenian.
”Pelantikan IPSM saat ini merupakan awal yang baik untuk wadah bagi
para pelaku seni di Medan. Saya memberi apresiasi kepada jajaran pengurus
yang baru dilantik untuk lebih baik menjalankan semua program kerjanya,” ujar
Syamsul, yang juga pecinta seni.
Syamsul spontan mengajak Said
Alatas naik ke panggung bernyanyi bersama melantunkan lagu Khana dan Tidak Semua Laki Laki.

Ketua Panitia, Mayor CPM Nur Kholis dan Ketua IPSM, Ir Muhammad
Irsan senada menyampaikan, sebelum
pelantikan IPSM banyak melakukan
berbagai kegiatan sosial, pertandingan
seni dan busana, donor darah dan lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pendukung yang telah
berpartisipasi,” ujarnya.
Acara ditandai atraksi kesenian dan
tarian daerah, paduan suara dari ibu-ibu
RS H. Adam Malik, Great Motions
Band, sekaligus pemotongan kue ulang
tahun ke-51 dari Wakil Walikota Medan
Ir Akhyar Nasution, yang bertepatan
dengan hari kelahirannya pada 21 Juli,
Pengurus IPSM masa bakti 20172022 yang dilantik, Ketua Ir Muhammad Irsan, S. Wakil Ketua Alifitri Harahap, Sekretaris Edy P.Sitompul, Wakil Sekretaris, Arief Boateng Moch,dan
Vina Q. Bendahara,Suchi Ramadani,
Wakil, Nining Sari dan Erpan Purba,
dilengkapi dengan sejumlah bidang lainnya. ( rel/abah)

Industri Film di Sumut Belum Berkembang

Analisa/bambang riyanto

BERPOSE: Ketua PARFI Sumatera Utara Murni Tobing Huber berpose di depan
backdrop sebelum pelantikan pengurus PARFI Sumut dimulai.
Medan, (Analisa)
Industri film di Sumatera Utara saat
ini masih jauh tertinggal dari daerah
lain. Minimnya dukungan pemerintah
lokal dan belum termanajemennya sumber daya manusia perfilman lokal jadi
kendala utama. Padahal, untuk kualitas
kreatif dalam melahirkan ide, Sumatera
Utara punya potensi yang melimpah.
“Sudah 15 tahun organisasi perfilman, Persatuan Artis Film Indonesia
(PARFI) di Sumatera Utara vakum.
Baru di tahun 2017 ini akan kembali
dihidupkan. Pemerintah saat ini di bawah Presiden Jokowi yang konsern terhadap industri kreatif, diharapkan bisa
lebih menggairahkan film-film di Sumatera Utara,” ujar Ketua PARFI Sumut, Murni Tobing Huber kepada

Analisa, belum lama ini.
Pengurus PARFI Sumut sendiri dilantik pada 22 Juli 2017 di Gedung Binagraha Pemprovsu yang dihadiri langsung
Gubernur Sumut T Erry Nuradi dan
Ketua PARFI Pusat.
Murni Tobing Huber menjelaskan,
setelah terbentuknya PARFI di Sumatera Utara yang sangat didukung Gubsu
T Erry Nuradi maka diharapkan industri
film di daerah ini bisa tumbuh dan berkembang. Menurutnya dari segi kualitas sumber daya manusia, artis atau tim
produksi dari Sumatera Utara tidak
kalah saing dengan daerah lain.
“Sumatera Utara ini punya kearifan
lokal yang sangat banyak. Sumber daya
alam yang kaya serta tradisi lokal yang
masih terus dilestarikan. Semuanya itu,

kalau diangkat ke dalam film tentu
memiliki nilai seni dan nilai jual yang
tinggi. Tinggal bagaimana kita bisa bersinergi bersama dengan para stakeholder yang ada,” katanya.
Setelah dilantik, Murni Tobing Huber mengaku akan gencar melakukan
sosialisasi terkait keberadaan PARFI
ke kalangan siswa dan mahasiswa.
Pihaknya juga telah menggelar workshop film seni peran dan olah vokal
selama dua hari di Gedung Binagraha.
Pengurus PARFI Sumut Periode 20162021 ini sendiri diisi sekitar 30 orang.
Mereka adalah hasil seleksi dari workshop yang telah dilakukan dan beberapa
orang yang dianggap berkontribusi di
dunia film. Sekretaris PARFI Sumut
adalah Chan Lin dan Bendahara Yani.
Menurut Murni Tobing Huber, keberadaan PARFI Sumut mendapat sambutan hangat dari para anak-anak muda
yang memang membutuhkan wadah
kreativitas di dunia film ini. Selama ini
kelompok-kelompok film yang digawangi anak-anak muda memang ada,
namun belum bersinergi.
“Saya berharap dengan keberadaan
organisasi ini, kelompok film, seni peran atau teater di Medan bisa saling
bekerja sama untuk menggairahkan perfilman di Sumatera Utara. Dengan bersinergi maka segala kendala yang ada
akan teratasi,” katanya.
PARFI Sumut juga akan selalu berupaya menggandeng semua pihak untuk
membuat program-program kerja ke
depan. Seperti pembuatan film tentang
kearifan lokal, menggelar workshop
film, melatih para aktor seni peran dan
lain sebagainya. (br)

Forum Umat Hindu Bersatu Terbentuk
mengingat selama ini pembinaan yang
dilakukan lembaga-lembaga Hindu
dinilai tidak menjalankan tugas pokok
dan fungsinya secara maksimal.
Dijelaskan pembentukan forum ini
mendapat dukungan dari tokoh-tokoh
Hindu di Sumatera Utara khususnya
maupun tokoh Hindu yang berada di
Jawa dan kota-kota besar lainnya di
Indonesia.
Saat ini, ungkapnya jumlah umat Hindu di Sumatera Utara lebih kurang 30 ribu.
Dengan pembentukan forum diharapkan
dapat lebih memperkokoh persatuan dan
kesatuan serta dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Sedangkan K. Rajin menjelaskan
forum akan memberikan kontribusi aktif
dalam upaya peningkatan kerukunan
dan harmoni kehidupan umat beragama
di daerah ini yang telah terjaga sangat
baik. Misalnya dengan memberikan
bantuan pada perayaan hari besar agama
lain, menghadiri dialog kerukunan dan
kegiatan penting lainnya.
Hal ini sangat penting dilakukan,
kata Rajin sebab umat Hindu juga menjadi bagian integral kerukunan umat
beragama di Sumatera Utara khususnya
dan Indonesia pada umumnya.
Tokoh umat Hindu Sumut, Narran
Sami SH menyampaikan bahwa negara
menjamin kepada umatnya untuk mendirikan organisasi yang bertujuan untuk
kebaikan bersama.
Diharapkan kepada pengurus forum
untuk melaksanakan kegiatan positif
Analisa/suhayri demi kokohnya persatuan dengan tidak
BERSATU: Sejumlah tokoh umat Hindu Sumatera Utara mendeklarasikan mengkerdilkan jasa yang telah diberiberdirinya Forum Umat Hindu Bersatu di Jalan Jenggala Medan, Senin (24/7) kan tokoh Hindu sebelumnya.
(rmd)
malam.

Medan, (Analisa)
Sejumlah pemuka umat Hindu di Sumatera Utara sepakat membentuk Forum
Umat Hindu Bersatu dalam pertemuan di
Cafe Pak Wante Jalan Jenggala Nomor 1
Medan, Senin (24/7) malam.
Dalam pertemuan itu disepakati
mengangkat tiga koordinator, yaitu K.
Rajin, Radha Krisna dan Puwenesen/
Zhipo SH guna menyiapkan beberapa
langkah strategis ke depan dalam
penguatan silaturahmi, persatuan dan
kesatuan umat Hindu di daerah ini.
Radha Krisna menjelaskan, forum
ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi umat Hindu di Medan
khususnya dan Sumatera Utara umumnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah kepada Tuhan
dan menjalin hubungan yang sangat
erat dengan sesama umat maupun kepada umat beragama lainnya.

Dikatakannya, umat Hindu di Sumatera Utara memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Bahkan sebelumnya sebagai keyakinan yang sangat banyak dianut umat dan dibuktikan dengan begitu banyak peninggalan
monumental kebesaran umat Hindu di
masa lalu. “Sekarang kita hidup dalam
kebinekaan. Karena itu forum akan menjadi wadah untuk memperkokoh toleransi dan kerukunan umat beragama,”
katanya.
Sementara Zhipo menyebutkan,
pembentukan forum ini selain sebagai
wadah silaturahmi umat Hindu, juga
akan membantu umat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakat untuk mempererat persaudaraan sesama umat Hindu.
Juga sebagai sarana bagi pembinaan
keagamaan umat yang selama ini kurang
mendapatkan perhatian dan pembinaan,

Analisa/junaidi gandy

PENGENALAN KONJEN: Konjen RRT di Medan yang baru, Sun Ang (tujuh kiri) didampingi Gubernur Sumut yang diwakili Asisten I Pemprovsu,
Jumsadi Damanik mengacungkan jempol bersama para Konjen dan Konsul Kehormatan negara sahabat serta para tokoh masyarakat Sumatera
Utara, diantaranya Pemimpin Umum Harian Analisa, Supandi Kusuma pada acara Resepsi Peresmian Penempatan Konjen Sun Ang di Ballroom
Hotel JW Marriott Medan, Rabu (26/7). Resepsi makan malam tersebut mengenalkan secara resmi Konjen baru RRT yang bertugas di Medan.

MUI Kota Medan Adakan Muzakarah

Hati-hati Menggunakan
Media Sosial
Medan, (Analisa)
Kasus paling banyak yang ditangani Ditreskrimsus Polda Metro
Jaya di sepanjang 2016 adalah kasus cyber crime. Dari 1.627 kasus
yang ditangani polisi, 1.207 kasus
merupakan kasus cyber crime
Hal itu diungkapkan Dr. H. Abdul
Hakim Siagian, SH M.Hum pada
Muzakarah di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Sabtu
(22/7) dengan tema “Etika dalam
Bermedia Sosial”.
Ia menambahkan, sampai saat ini
ada delapan negara ASEAN yang
telah memiliki cyber law yang mengatur tentang cyber crime atau kejahatan di internet yaitu Brunei, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan termasuk Indonesia melalui UU ITE yang
disahkan Maret 2008 lalu dan telah
dilakukan perubahan terhadap UU
11/2008 menjadi UU 19/2016
tentang ITE.
“Jika tidak hati-hati menggunakan media sosial maka kita akan
terjerat dengan UU ITE tersebut,”ujar Hakim yang juga Ketua
Komisi
Ia memaparkan hal-hal yang harus diwaspadai yang dalam konteks
UU ITE disebut sebagai perbuatan yang dilarang (Pasal 27 Ayat 14) yaitu, setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan dan/
atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, melakukan
penghinaan atau pencemaran nama
baik, atau yang bersifat pemerasan
atau pengancaman maka akan dipidana penjara paling lama 6 tahun
atau denda Rp1 miliar.
“Kalau ini diterapkan maka bisa
jadi, kita-kita akan terjerat hukuman
karena bisa saja saat kita mem-posting status atau mengomentari status orang lain telah melanggar susila
atau melakukan pencemaran nama
baik,”ujarnya.
UU ITE No. 11/2008 akhirnya
diubah dalam UU No. 19/2016. Diantara perubahannya adalah penurunan ancaman pidana penjara dan
denda yakni ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik
Pasal 45 Ayat (3) yang diturunkan
dari penjara paling lama 6 tahun
menjadi paling lama 4 tahun. Selain
itu, denda pun diturunkan dari maksimal Rp 1 miliar menjadi maksimal
Rp 750 juta dan ancaman pidana
terkait pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
ancaman kekerasan atau menakutnakuti Pasal 29 UU ITE dengan

YSKI Bakti Sosial
di HKBP Glugur
Medan, (Analisa)
Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI)
bekerja sama dengan Rumah Sakit Royal Prima menggalar bakti sosial di Gereja HKBP Jalan Pembangunan
3 Glugur Darat Medan, baru-baru ini.
Ratusan jemaat HKBP dan warga sekitar gereja
tersebut, hadir dan memeriksakan kesehatannya secara
gratis. "YSKI bersama RS Royal Prima sudah beberapa
kali hadir menggelar acara bakti sosial, berupa pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan untuk warga kurang mampu di berbagai daerah di Medan,
termasuk di HKBP Glugur ini," kata Ketua Koordinator
Kemanusiaan YSKI drg Annita didampingi pengurus
Indra Hutauruk dan lainnya.
Dalam kegiatan bakti sosial itu, YSKI dan RS Royal
Prima memberikan pelayanan pengobatan umum bagi
warga kurang mampu dan memberikan obat secara
gratis, juga kacamata baca, pemeriksaan golongan
darah, pemeriksaan gula darah, kolestrol dan asam
urat, serta donor darah. "Dalam kegiatan baksos sehari
itu, kurang lebih 500 jemaat kita berikan pelayanan
kesehatan secara gratis," kata drg Annita.
Dia mengatakan, untuk mendukung pelayanan gratis
tersebut, pihaknya melibatkan puluhan tenaga medis,
termasuk dokter spesialis, dokter umum dari RS Royal
Prima. “Saat kita memberikan pelayanan pengobatan
gratis di sana, para warga sangat bersukaria. Sejak
dibuka pagi hari, mereka datang berbondong-bondong
ke lokasi pelayanan gratis itu," katanya. (rel/sug)

Analisa/istimewa

PERIKSA: Petugas kesehatan pelayani pemeriksaan
kesehatan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar
YSKI bekerja sama sengan Rumah Sakit Royal Prima di
Gereja HKBP Jalan Pembangunan 3 Glugur Darat
Medan.

pidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp750 juta. Sebelumnya ancaman pidana maksimal 12
tahun dan denda maksimal Rp2
miliar.
“Coba Anda bayangkan, saat
Anda iseng-iseng membuat status,
lalu status itu membuat Anda diadukan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum
maka mau tak mau Anda terjerat
dengan UU ini. Karena itu hati-hati
dengan jempol Anda. Karena ia bisa
memasukkan Anda ke dalam penjara,” ujar Hakim.
Sementara itu, H. Ali Murthado
memaparkan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan media sosial.
“Hari ini media sosial menjadi
sarana yang cukup ampuh untuk bersosialisasi kepada sesama orang. Namun tidak mengindahkan etika akan
muncul masalah-masalah di belakang hari,” ujarnya.
Banyak berita-berita hoax (bohong) yang muncul saat ini. Sementara budaya masyarakat Indonesia
ingin disebut orang yang nomor satu,
karena itu tanpa berfikir panjang
atau menyeleksi berita yang ia dapatkan, ia sudah membagi berita yang
sebenarnya hoax itu kepada orang
lain. “Ini artinya kita telah menyebarkan berita bohong kepada orang
lain. Padahal Islam melarang ke-

pada mereka yang menyebar beritaberita bohong.”
MUI Pusat telah membuat fatwa
haram tentang tulisan atau status di
media sosial yang berkenaan dengan ghibah, fitnah, namimah, dan
menyebarkan permusuhan; melakukan bullying, ujaran kebencian, dan
pemusuhan atas dasar suku, agama,
ras, dan antar golongan; serta menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik,
seperti info tentang kematian orang
yang masih hidup, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan
segala hal yang terlarang secara
syar’i serta menyebarkan konten
yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan/atau waktunya.
“Hati-hati menggunakan media
sosial. Jangan kita terjebak dengan
hal-hal yang tidak berguna. Bila
ingin membuat status buatlah status
yang baik dan berisi ajaran-ajaran
yang mengajak kepada kebaikan.
Jelas ini berpahala dan ini bagian
dari dakwah lewat elektronik.” ujar
Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Kota Medan ini.
Kegiatan muzakarah ini dipandu
oleh H. Rahmat Hidayat Lc dan diikuti oleh mahasiswa yang berasal
dari UIN Sumatera Utara, Univa
serta beberapa perguruan tinggi dan
masyarakat. (rel/am)

DPD RI Minta Pemerintah Subsidi PDAM
Medan, (Analisa)
Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara Parlindungan Purba meminta pemerintah menyubsidi
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di
Indonesia.
"Sebab banyak PDAM yang tidak sehat
gara-gara kekurangan modal," tegas Parlindungan ketika berkunjung ke PDAM Tirtanadi di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1
Medan, Selasa (25/7) sore.
Parlindungan yang datang sendiri diterima
Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Delviyandri dan Kepala Sekretaris Perusahaan
Jumirin. Kedatangan Parlindungan untuk meminta masukan dari PDAM Tirtanadi sebagai salah satu PDAM sehat di Indonesia.
Selama ini Parlindungan mengaku
menerima keluhan dari masyarakat tentang
PDAM Tirtanadi, termasuk masalah kenaikan tarif air. Selaku Ketua Komite II yang
membidangi Kementerian PU/PR, Parlin meminta masukan dari PDAM Tirtanadi apa
masalah dan program ke depan.
“Memang saya tahu, dari 400 PDAM di
Indonesia, hanya 10 persen yang sehat, syukur termasuk PDAM Tirtanadi," kata Parlin.
Menurutnya, perlu PDAM disubsidi
mengingat air yang dikelolanya merupakan
hajat hidup orang banyak. Jadi pemerintah
harus campur tangan. Ini amanat UUD 1945
Pasal 33 (Bumi dan air dikuasai oleh negara),
sehingga harus ada subsidi pemerintah. Ini
supaya ada diskusi khusus, agar semua
kebijakan dipahami. “Saya tidak komentari
keputusan bisnis. Tapi, saya akan meminta
masukan ke Menteri PU/PR," ungkapnya.
Parlin juga minta daerah harus berperan
aktif, harus ada anggaran studi kelayakan
singkat, harus ada transparan. Juga penyediaan air baku karena PDAM bukan menghasilkan air, tapi mengolah air jadi harus ada
air baku. Beda dengan PLN yang bisa menghasilkan energi dari mesin-mesinnya.
"Orang bisa hidup tanpa listrik, tapi tidak
bisa hidup tanpa air. Ini menjadi hak yang
serius," tegas Parlin.
Soal kenaikan tarif air yang baru disesuaikan
PDAM Tirtanadi, Parlin minta penggunaan
dananya harus betul-betul untuk meningkatkan
pelayanan dan pastinya harus transparan.
Termurah di Indonesia
Sebelumnya, Direktur Air Minum Delviyandri memaparkan tentang kenaikan tarif
air rata-rata 30 persen mulai Mei 2017. Tarif
itu masih yang termurah di Indonesia. Di

Pekanbaru saja mencapai Rp 6.000 per meter
kubik karena airnya dari air payau sehingga
biaya mengolahnya lebih mahal.
Delviyandri menyebutkan, terakhir melakukan peninjauan tarif sesuai Permendagri
pada tahun 2006 dalam rangka full cost recovery (FCR), peningkatan tarif harus mampu menutupi biaya-biaya yang ada. Artinya,
semua pendapatan harus dapat menutupi
biaya operasional dan juga investasi. "Kalau
tidak melakukan peningkatan tarif maka FCR
tak bisa dilakukan," katanya.
Perjalanan itulah yang membuat kita perlu
peninjauan tarif. Ini dalam rangka menjaga
full cost recovery. Kalau melihat inflasi yang
ada ini bergerak terus. Ini mempengaruhi
harga-harga bahan kimia, karena mengikuti
pasar dan dolar. Dalam hal perawatan juga
memakai pompanisasi, untuk membeli peralatan, spart part. Untuk mengolah dan
menambah air perlu biaya besar. Jadi dengan
naiknya tarif air ini, Tirtanadi mendapat tambahan dana untuk biaya perawatan.
Delviyandri mengatakan program tahun
2017 dan rencananya terealisasi tahun 2018,
direncanakan menambah produksi sekitar
1.380 liter/detik dengan dana dianggarkan
mencapai Rp 320 miliar.
Penambahan debit 1.380 liter/detik itu
terdiri atas tambahan (up rating) IPA Sunggal
Clerator nomor 2 dan 4 sebesar 400 liter/
detik, Up rating IPA Deli Tua Clerator nomor
1 sebesar 300 liter/detik, pembangunan IPA
Medan Denai 240 liter/detik, pengembangan
IPA Tirta Lyonis Medan (TLM) 400 liter/
detik dan pembangunan IPA paket Pancurbatu 40 liter/detik.
Biaya Pembangunan itu berasal dari sisa
dana penyertaan modal Pemprovsu Rp73
miliar dan sisanya dari PDAM Tirtanadi.
Saat ini debit air Tirtanadi sebesar 6.600
liter/detik, termasuk tambahan dari up rating
IPA Sunggal 700 liter/detik dan IPA Martubung 200 liter/detik yang baru operasional
tahun 2017.
Delviyandri menyebut sumber-sumber air
di Medan ini tak bisa diambil lagi untuk
diolah sesuai dengan saran Balai Wilayah
Sungai (BWS) sehingga PDAM Tirtanadi
mengalihkan ke sumber air baku di Binjai
700 liter/detik yang dikelola melalui Sistem
Pengolahan Air Minum (SPAM) Regional.
Ia menambahkan pertumbuhan pelanggan
20.000 sambungan rumah per tahun,
sementara yang dapat dilayani baru sekira
15.000-17.000 per tahun. (rel/zul)
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KABAR DUKACITA

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

TAN SUI GEK / SUWARNI HSU
( tutup usia 85 tahun )

Pada hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 08.19 waktu setempat di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapore. Jenazah mendiang tiba di
Medan hari ini pukul 11.00 WIB selanjutnya disemayamkan di kediaman kami, Complex Taman Malibu Indah, Jl. Malibu
Indah Raya Blok A No. 14 Polonia Medan dan akan dikebumikan hari Minggu, 30 Juli 2017 pukul 11.00 WIB di Deli Tua.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Suami :
LIM BUN CIEN (†)
(NOERDIN HALIM)
Anak lelaki :
LIM MING TONG
(HALIM PERDANA KUSUMA)
LIM MING NAN
(LENDIN HALIM)
Anak perempuan :
LIM LIE HUA (AI RU)
(WANNI MEGAWATI LIM)
LIM LIE FANG (LAN BOY)
(FANNY MEGAWATI LIM)
LIM LIE CU
(DEWI MEGAWATI LIM)
LIM LIE YIN
(RENIE MEGAWATI LIM)
Menantu perempuan :
HU YING YING
(SARINAH HASIM)
Menantu lelaki :
TIANG BUN THIEN
(HARDIMAN)

CAU KUI LONG
(SUMINTO)
LIE JIE SENG
(VINCENT SUMARLI)
Anak angkat lelaki :
LIM MING CONG
LIM YONG JIEN
(AGUS NURIMBA)
Istri anak angkat :
LIU YONG DING
(ROS LILY)
Cucu dalam perempuan :
LIM CIN LING
(EKA KUSUMA WARDHANI)
LIM LIN ER
(HANNA MARCELLA HALIM)
Cucu luar lelaki :
TIANG CANG CHING
(BUDIMAN TIANG)
CAU TONG ZHEN
(HARTONO TIODORA)
CAU TONG CUN
(HOLDEN BOY TIODORA)

KEVAN AZLIANSYAH SINJAYA
(LIM CIEN CHEN)
MICKHEL
(LIE YEN CEN)
Istri cucu luar :
LI JING QI
HUANG MEI XIA
(SHARONA WIBOWO)
Cucu luar perempuan :
TIANG IK CEN
(WIYANTI TIANG)
CAU MEI CIN
(KATHY TIODORA)
TIANG IK HUI
(WILINDAYATI TIANG)
LEVINA
(LIE TUNG SIE)
GIOVANI
(LIE CIN WAN)
MICHELL
(LIE YEN ER)
Suami cucu luar :
LAY PAU WEN

(TAROYO SINAGA)
KOK YEN CHEN
(WILLIAM KWEK)
PEN WEI MIN
(DEDY HENDRO)
Cicit :
TIANG ING YI
TIANG YOK LIM
TIANG SIN NU
LAI FUI LI
(CHERYL GISELLE YOSNAGA)
PENG PEI JIN
(EMILIE LOUISE PRAYOGO)
Adik ipar lelaki :
LIM BUN CI (†)
Istri adik ipar :
CAU PIK SIA (†)
Kakak ipar :
LIM MEI CU (†) (RRC)
LIM ING CU (†) (RRC)
CHEN IK WEN (†) (Jakarta)
Suami kakak ipar :
ANG MOU YEK (†) (Jakarta)

Adik kandung lelaki :
TAN CE HUI (†)
TAN CE CONG
Istri adik kandung :
SI IK ING
TIA SUI LAM
Adik kandung perempuan :
TAN SUI SIEN
TAN SUI LIEN (†)
TAN SUI KI
Suami adik kandung :
TIA HIEN CONG
LIE PING KANG (†)
Dan segenap keluarga besar
- Jl. Letjend. Haryono M.T. No. 34M/90
- Medan
- Complex Taman Malibu Indah
- Jl. Malibu Indah Raya Blok A No. 14
- Polonia Medan
- Kempinski Private Residences
- Jl. MH Thamrin No. 1
- Jakarta 10310

NB. - Kami sangat berterima kasih apabila ucapan berdukacita tidak berupa Karangan Bunga atau Kain Tek.
NB. - Sumbangan yang berupa uang akan kami gunakan untuk amal.
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Sekolah Tak Boleh Keluarkan Siswa Bermasalah
Oleh: Bhikkhu Thitavamso Thera

Ehipasiko “Datang dan Buktikan”
Namo Tassa BhagavatoArahatoSammasambuddhassa
DIDUNIA ini terdapat banyak sekali
agama maupun kepercayaan yang terkadang membuat kita menjadi bingung entah mana yang benar atau salah, dan ini
pun sudah terjadi lebih dari 25 abat yang
lalu pada zaman Buddha. Pada umumnya
manusia memeluk suatu agama karena
ikut-ikutan, tradisi warisan dari orang tua.
Namun, sejak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman moderen ini,
banyak manusia yang berpikiran semakin
terbuka dan mulai mempertanyakan keyakinan atau agama yang selama ini diyakininya. Di dalam Kalama Sutta (Anguttara
Nikaya III, 65) diceritakan bahwa Suku
Kalama bingung oleh banyaknya ajaran,
agama, maupun kepercayaan yang menyebar dan saling mengatakan bahwa
agama, kepercayaan maupun ajaran
mereka masing-masing yang terbaik dan
paling benar. Di sini lah Buddha Gautama
memberikan penjelasan 10 panduan yang
berlaku sepanjang masa, yaitu.
Ma anussavena: seseorang tidak seharusnya menerima sesuatu ajaran karena
turun temurun yang diberikan secara lisan. Ma paramparaya: seseorang tidak
seharusnya menerima mentah-mentah
suatu tradisi dilakukan secara turun temurun. Ma itikiriya: Seseorang tidak seharusnya menerima sesuatu secara membuta
karena tersebar umum, dipercayai banyak
orang, disetujui banyak orang. Ma
pitakadampadanena: Seseorang tidak
seharusnya menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena telah tercantum
dalam kitab suci. Kepercayaan yang
membuta terhadap kitab suci bisa membuat fanatik dan penghancuran terhadap
kepercayaan orang lain. Ma takkahetu:
Seseorang tidak seharusnya menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena sejalan dengan logika. Ma nayahetu: Seseo-

rang tidak seharusnya menerima sesuatu
sebagai kebenaran hanya karena hipotesis, perkiraan maupun analisis dalam
pemikiran dan terburu-buru mengambil
kesimpulan. Ma akaraparivitakkena:
Seseorang tidak seharusnya menerima
sesuatu sebagai kebenaran hanya karena
masuk akal seperti yang terlihat atau yang
dirasa. Ma ditthinijhanakkhantiya: Seseorang tidak seharusnya menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena sesuai dengan anggapan sebelumnya. Ma
bhabbarupataya: Seseorang tidak seharusnya menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena kredibilitas, ketenaran, kharisma, kedudukan maupun pendidikan dari si pembicara. Ma samano no
garuti: Seseorang tidak seharusnya
menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena si pembicara adalah gurunya.
Buddha mengatakan hal ini termasuk
untuk pengikutnya karena Beliau tidak
ingin seseorang mudah dikontrol oleh
orang lain.
Kesepuluh cara ini membuat kita berpikir ulang sebelum memercayai sesuatu
ajaran ataupun tradisi warisan dari orang
tua. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Buddha bukan mengajarkan untuk
menolak mentah-mentah suatu ajaran.
Bukan pula langsung menerima atau
meyakini suatu ajaran dengan membabi
buta. Justru Buddha mengharapkan
penyelidikan yang mendalam, termasuk
ajaran Buddha sendiri “Dhamma”, datang
dan buktikan sendiri “ehipasiko” apakah
ajaran tersebut membawa kebahagiaan
bagi diri sendiri dan semua makhluk atau
sebaliknya.
Sabbesattabhavantusukhitatta,
semoga semua makhluk berbahagia.
Sadhu Sadhu Sadhu

Sedikit WNI Terlibat
Narkoba di Tiongkok
Beijing, (Analisa)
Komisi Nasional Penanggulangan Narkoba Tiongkok
(China National Narcotics
Control Commission/NNCC) mengemukakan keterlibatan warga negara Indonesia dalam penyalahgunaan
narkoba di Tiongkok, relatif
sedikit dibandingkan warga
kebangsaan lainnya.
"Memang di sini banyak
warga asing yang terlibat penyalahgunaan narkoba di
Tiongkok, namun keterlibatan warga negara Indonesia
relatif kecil," kata Wakil
Dirjen NNCC Xiong Desheng di Beijing, Rabu.
Di hadapan delegasi Sesjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), ia menuturkan Tiongkok kini
berada dalam situasi darurat
narkoba.
"Sumber peredaran narkoba bisa dari luar negeri dan
dalam negeri," kata Desheng.
Ia menuturkan hingga
akhir 2016 tercatat 140 ribu
kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil dituntaskan dengan 168 ribu tersangka ditahan dan barang bukti
sebesar 82,1 ton.
"Sumber utama narkoba
di Tiongkok berasal dari
mancanegara dan dalam negeri, terutama heroin, ketamine, dan methamphetamine. Dari mancanegara utamanya dari wilayah segitiga
emas dan bulan sabit, seperti
Pakistan dan Afganistan.
Tetapi kini mulai banyak dari

PERBAIKAN

Amerika Latin," ujarnya.
Penyelundupan narkoba
dari mancanegara dilakukan
melalui perbatasan darat dan
laut.
"Namun saat ini, lebih
banyak dilakukan melalui
laut," ungkap Desheng.
Pada 2016 tercatat 1.481
kasus penyalahgunaan yang
melibatkan warga negara
asing, dengan 1.876 warga
negara asing sebagai pelaku
dan barang bukti berbagai
jenis sebanyak 6,6 ton.
"Pelaku penyalahgunaan
narkoba yang melibatkan
warga negara asing, lebih banyak dari Amerika Selatan
dan Afrika. Sedangkan dari
Indonesia masih kecil," kata
Desheng.
Ia mengatakan kejahatan
narkoba adalah kejahatan
transnasional yang menuntut
kerja sama internasional untuk mengatasinya.
"Tiongkok telah menjalin
kerja sama penanganan penyalahgunaan narkoba dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia," kata Desheng
dan menambahkan, kerja sama yang dilakukan antara lain

( tutup usia 72 tahun )
terbitan hari Rabu, 26 Juli 2017 di
harian ini halaman 8 terdapat kesalahan
penulisan, seharusnya :
telah meninggal dunia dengan tenang saudari, ipar, bibi kami tercinta.
Demikian agar dimaklumi.

“Jadi, kekiniannya melibatkan perkembangan medsos dan hal-hal lain sebab kita tidak
bisa lagi bersifat dogmatis seperti dulu,”
tegasnya.
Ditanya apakah akan ada wajib militer,
Pramono mengatakan pemerintah tidak menerapkan pendekatan seperti wajib militer.
“Bela negara itu membangun rasa kebanggaan terhadap negaranya, jadi ini
membuat ada dalam dirinya sebagai bentuk
ketahanan,” katanya.
Jika memang dibutuhkan payung hukum
untuk sosialisasi bela negara itu maka akan
disiapkan. “Kalau memang dibutuhkan
payung hukum disiapkan. Tapi, dalam waktu
dekat ini momen 17 Agustus akan dilakukan
sosialisasi bela negara itu,” tandasnya.
Bukti kuat
Terkait dengan ini, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, kemarin,
menyatakan, pemberhatian pegawai negeri
sipil (PNS) yang terlibat dalam organisasi
anti-Pancasila harus disertai bukti kuat.
“Sanksi bagi PNS yang terlibat ini mulai
dari teguran, disiplin, sampai pemberhentian,

“Melihat data ini di mana
sudah 49,6 persen target tercapai, kami optimistis target
total realisasi investasi
Rp678,8 triliun akan tercapai,” katanya.
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan
terjadi pemulihan pada triwulan kedua dibanding triwulan
pertama tahun ini dari Rp165,8
triliun menjadi Rp170,9 triliun
(naik 3,1 persen).
Hal itu terjadi karena ada
sejumlah investasi besar yang
dapat rampung pada triwulan
kedua 2017. “Dugaan saya
proyek-proyek itu cukup
signifikan terhadap angka
realisasi,” katanya.
Kendati demikian, Tom,
sapaan akrab Thomas, menilai perbandingan data capaian tahun ke tahun lebih signifikan menunjukkan tren
dibandingkan data triwulan
ke triwulan.
“Angka year on year (tahun ke tahun) trennya jelas
bahwa investasi bertumbuh.
Tentu masih banyak peluang
potensi untuk memperbaiki
laju pertumbuhan,” katanya.
Meski tidak memungkiri
adanya kendala investasi menyusul kekecewaan Presiden
Jokowi terhadap sejumlah
peraturan menteri pada sidang kabinet, Senin (24/7),
Tom mengaku kendala tersebut masih bisa diperbaiki.
“Namun, syukur sejauh ini
tren investasi masih menunjukkan tren lumayan,”
ujarnya.
Gangguan komoditas
Di bagian lain, Thomas
Lembong mengaku khawatir
tren penurunan harga komo-

PHAN TJOEN HUAT
( tutup usia 73 tahun )

Pada hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 08.15 WIB di kediaman kami, Jl. Sei Kera Gg Rezeki
No. 23 Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok
6, Jl. Waja No. 2-4 Tel. 7345503-7361328-7360873 Medan dan akan diperabukan hari Jumat,
28 Juli 2017 pukul 11.00 WIB di Krematorium Ji Le Ling Marga Raja Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
WU MEI YEN
WIN WIN
YULIANINGSIH
Kakak kandung :
PHAN CUI ENG
Adik kandung perempuan :
PHAN CUI HONG
PHAN CUI YEK
PHAN CUI CEN
Suami adik kandung :
TAN LIEN KI (†)
TAN SUN HUAT
HUANG YAU WIE
Abang ipar :
TIO SHE HAN (†)
Istri abang ipar :
LIM KIM NIO - Tanjung
Adik ipar lelaki :
TIO SHE SIONG / BARRY KUSUMA
TIO SHE GIOK
Istri adik ipar :

YENTY LAUTAN / AYEN
ALIEN
Kakak ipar :
TIO KIM SUAN (†)
TIO KIM HIOK
Suami kakak ipar :
AGA (†)
TIO KOK LIE
Adik ipar perempuan :
TIO KIM HUA
TIO KIM LOEI
TIO KIM CU
TIO KIM HONG / TIO DOLLY KUSUMA
Suami adik ipar :
TJHIN MUI KHIUN
BAMBANG PURWITO
IWAN DARMAWAN (†)
FRANSISKU ALBERT PAO / POO CHING KOK
Beserta kemanakan/keponakan
Dan segenap keluarga
- Jl. Sei Kera Gg Rezeki No.23 Medan

KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang : anak/kemanakan/keponakan/saudara/
saudara sepupu/paman kami yang tercinta.

HUANG CUN KIET / BENNY
( tutup usia 28 tahun )

Pada hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 19.30 WIB di RS. Siloam Medan. Jenazah
mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 3 Jl. Waja
No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Jumat,
28 Juli 2017 pukul 14.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Ayah :
ELIS & KEL
Bibi :
HUANG SIAU PHENG (†)
ALEXANDER HALIM & KEL
LIM PO ZAU & KEL - S'PORE
Ibu :
DARWIS HALIM & KEL
LIM A MAI & KEL - S'PORE
LIM CIN CHIN / LIE TJENG KIE LIM CIN NI (†) & KEL
Keponakan lelaki :
Uwak :
FREDRIC KEIKO
Adik kandung lelaki :
HUANG SEN LI (†)
MALVIN EFFENDI
HUANG CONG MIN / ERICK
Istri uwak :
Keponakan perempuan :
Kakak kandung :
LIANG LI SIEN
DARENA EFFENDI
HUANG MEI CEN / MERIWATY
Makcik :
FREDERICA KEIKO
HUANG MEI HUI / SYLVIA
HUANG SIU HONG
Suami kakak kandung :
Dan segenap keluarga
Suami makcik :
CANG WIE CHIEN / DARWIN E.
LIM TEK LAI (†)
CHEW ING HUAT / BENNY ZHOU - Jl. AR. Hakim
Gg. Dahlia No. 39/50
Paman :
Saudara sepupu :
Medan
LIM PO LIE & KEL
CHAIDIR

ditas akan mengganggu investasi di Semester II-2017.
“Saya khawatir tren ini bisa jadi beban perekonomian
dan investasi Indonesia,”
ujarnya dalam jumpa pers
capaian realisasi investasi di
Jakarta, Rabu.
Menurut dia, harga sejumlah komoditas sejak akhir
tahun lalu hingga Triwulan I2017 sempat menguat. Namun, pada triwulan kedua,
harga mulai menunjukkan
tren pelemahan.
Tom menambahkan, dia
juga mengkhawatirkan keseimbangan struktur investasi
terutama dari sisi investasi
padat modal dan padat karya.
Ia menilai upaya meng-

256 kilogram sabu,” katanya.
Disebutkan, modus jaringan ini mengirim sabu-sabu dengan mobil boks. Sebuah
mobil boks yang digunakan jaringan ini
untuk mengangkut mesin pemoles sepatu
juga diamankan.
“Mobil boks yang mengangkut mesin
pemoles sepatu tiba di gudang tersangka
saat penangkapan,” terang Eko.
Lokasi penggerebekan sabu-sabu di
wilayah RW 018 Pluit, Penjaringan, Jakarta
Utara, Rabu malam masih dipadati warga
sekitar. Menurut keterangan RW 018, Pluit,
Penjaringan, Pius Ariyanto, rumah yang

digunakan para pelaku adalah rumah kosong
sudah enam bulan.
“Saya baru diberitahu seminggu yang
lalu bahwa rumah itu sudah ada yang
menggunakan,” katanya. Selain itu, para
pelaku juga tidak melapor kepada Pius,
seperti kebiasaan penghuni baru.
Di lokasi kejadian, selain Deputi Bidang
Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari,
Terlihat pula Kabareskrim Polri, Komjen
Pol Ari Dono Sukmanto. Kapolri Jenderal
Pol Tito Karnavian dan Menteri Keuangan
Sri Mulyani juga dikabarkan mengunjungi
lokasi kejadian. (dtc/Ant)

Nasib Malang... (Sambungan dari hal. 1)

tapi harus ada bukti dia mengucapkan, berdakwah atau mengorganisir kegiatan yang
memberikan pemahaman anti-Pancasila dan
anti-Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus ada
saksi yang detail, tidak boleh hanya katanya,”
jelasnya.
Menurutnya, penerapan kebijakan itu juga
dimaksudkan agar tidak ada pihak yang kemudian menyalahgunakan ketentuan tentang
pembubaran organisasi masyarakat tersebut.
“Pemberhentian ini harus hati-hati. Jangan
nanti dimanfaatkan tim PNS provinsi, kabupaten, atau kota sebagai alat like and dislike
untuk rebutan jabatan,” terangnya.
Mendagri mengungkapkan setiap orang
yang akan diangkat sebagai PNS, tentunya
telah disumpah untuk setia kepada Pancasila,
UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal
Ika. Sehingga, setiap personel seharusnya
sudah paham bahwa terlibat dalam organisasi
anti-Pancasila merupakan tindakan yang
bertentangan dengan sumpah tersebut.
“Silakan orang berserikat dan berkumpul
tapi jangan ada ideologi lain yang ingin
merusak kebinnekaan,” ujarnya.

Realisasi Investasi... (Sambungan dari hal. 1)

Telah meninggal dunia dengan tenang, ayah, saudara, ipar, pakcik, paman, kami tercinta.

Ayah :
PHAN WEN LIK (†)
Ibu :
LIM BUN TIEN (†)
Ayah mertua :
KHU KENG HUI (†)
Ibu mertua :
TIO GO ING (†)
Istri :
TIO KIM NIO (†)
Anak perempuan :
PHAN A LING
PHAN A MEI
Adik kandung lelaki :
PHAN CUN AN (†)
PHAN CUN SENG
PHAN CUN HAN
PHAN CUN SHAN
PHAN TIAN CHUN
Istri adik kandung :
LIM PAU IK

ngan yang baru.
Menurut dia, siswa yang melakukan kenakalan seperti perundungan, terjadi karena
ana sudah mengenal lingkungan sekolah dan
dirinya merasa senior di sekolah tersebut.
"Kalau mereka dipindahkan ke sekolah
lain, biasanya mereka langsung ciut karena
harus berhadapan dengan lingkungan baru,
jadi jangan mengeluarkan anak dari sekolah,"
kata dia.
Sekolah yang dituju tidak boleh menolak
siswa tersebut karena anak 0-18 tahun berhak
mendapatkan pendidikan, sekalipun dia
dalam keadaan disabilitas. (Ant)

Pemerintah dan... (Sambungan dari hal. 1)

KABAR DUKACITA

Kabar dukacita :

Pdt. LUO MEI ZHU

saling kunjung pejabat
otoritas penanganan narkoba
masing-masing negara,
pertukaran informasi dan
pertemuan rutin tahunan.
Saat ini, lanjut Desheng,
Tiongkok telah memiliki mekanisme kerja sama penanganan narkoba yang semakin
luas dengan Indonesia, Singapura, Filipina dan Pakistan.
Sesjen Wantannas melakukan kajian luar negeri ke
Republik Rakyat Tiongkok
dan Hong Kong untuk mengkaji penanganan penyalahgunaan narkoba dan tindak kejahatan terorisme, oleh Pemerintah Tiongkok.
"Kunjungan kami ke
Tiongkok untuk mengetahui
secara nyata komitmen Tiongkok dalam penanganan
penyalahgunaan narkoba dan
tindak kejahatan terorisme.
Hasil kajian tersebut menjadi
salah satu masukan bagi perumusan kebijakan nasional
terkait penanganan dua tindak kejahatan lintas batas
tersebut," kata Deputi Sesjen
Wantannas Irjen Pol Tjetjep
Agus. (Ant)

Jakarta, (Analisa)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan sekolah tidak boleh mengeluarkan
siswa yang bermasalah, karena hal tersebut
melanggar hak anak untuk mendapatkan
pendidikan.
"Mengeluarkan siswa dari sekolah tidak
menyelesaikan masalah, sebaiknya siswa
tersebut dipindahkan ke sekolah lain," kata
Yohana saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Yohana mengatakan siswa yang dipindahkan ke sekolah lain tidak akan berani
nakal karena mereka baru memasuki lingku-

Sindikat Narkoba... (Sambungan dari hal. 1)

genjot investasi juga tetap harus berpegang teguh pada
tujuan besar perekonomian
Indonesia yang menginginkan kesejahteraan rakyat.
Artinya, pemerintah tidak
ingin semata mendorong investasi besar-besaran jika
tidak turut melibatkan dan
memberi manfaat pada rakyat. Terlebih, daya beli masyarakat terus turun belakangan ini.
“Saya khawatir kalau sampai dunia usaha menggeser
investasi kepada saranasarana atau program-program
efisiensi akan mengurangi
ketergantungan mereka pada
tenaga kerja,” pungkasnya.
(Ant)

Kemarau hebat tahun ini khusus untuk
wilayah Aceh Besar telah merusakkan
panen padi masyarakat. Setidaknya, sekitar
5.000 hektare tanaman padi di enam kecamatan di Aceh Besar mengalami puso dan
dipastikan gagal panen.
Keenam kecamatan tersebut Kuta Cot
Glie, Indrapuri, Sukamakmur, Simpang Tiga, Ingin Jaya, dan Kuta Baro. Keenam
kecamatan ini dipastikan gagal panen. Karenanya, sebagian besar petani sudah memotong padi yang sedang berbulir tersebut
untuk dijadikan pakan ternak.
Dampak kekeringan ini bukan saja berdampak pada sawah masyarakat. Sumber mata
air dan irigasi yang ada juga mengalami
kekeringan, seperti sumber mata air di kawasan
Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.
Bahkan, sumber pemandian Ie Su’um
(air panas) di Krueng Raya yang selama ini
menjadi objek wisata wisatawan lokal
maupun mancanegara juga kering. Air
kolam air panas juga tidak ada air lagi.
Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) Stasiun Blang Bintang,
Aceh Besar, memprediksi musim kemarau
di Aceh yang sudah berlangsung dua bulan
terakhir ini akan berlangsung sampai
Agustus 2017.
Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar,
Ahmad Tarmizi, mengakui, sebagian besar
sawah petani mengalami puso. Bahkan,
dari setiap hektare tanaman padi yang puso
itu kita perkirakan petani sudah
mengeluarkan biaya sekitar Rp4 juta. Jadi,
jika ditotal kerugian yang dialami petani di
enam kecamatan itu mencapai Rp20 miliar.
Dengan gagalnya panen di sawah seluas
5.000 hektare tersebut, tambahnya, petani
di enam kecamatan itu dipastikan kehilangan pendapatan sekitar Rp139,5 miliar. Jumlah itu, dengan asumsi setiap hektare padi
dalam kondisi normal akan menghasilkan
6,2 ton gabah.
“Dengan harga gabah saat ini Rp4,5
juta/ton, maka pendapatan petani yang
hilang setiap hektare adalah Rp27,9 juta.
Jadi, jika 5.000 ha, pendapatan petani yang
hilang mencapai Rp139,5 miliar,” rincinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Krisis air bersih
Dampak kekeringan ini juga dialami masyarakat di ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh.
Dampak yang sangat dirasakannya, yakni
terhentinya suplai air bersih melalui PDAM
Tirta Daroy. Akibatnya, banyak warga beralih
menggunakan air sumur untuk konsumsi
sehari-hari. Bahkan, sebagian warga terpaksa
mencari air ke tetangga atau daerah lain karena
tidak punya sumur yang bisa dimanfaatkan
untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami terpaksa mencari air ke daerah
Lampeunerut dan pegunungan yang memiliki sumber air,” ujar Risnal, warga Lhong
Raya Banda Aceh.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) Aceh menilai kerusakan hutan dan
lahan mencapai 960.000 ha menjadi area
pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan rakyat maupun industri, pembangunan 44 ruas jalan dalam kawasan hutan,
dan proyek energi bagian dari faktor penyebab terjadinya kekeringan di Aceh.
Hilangnya debit air sungai mengindikasi
ada persoalan di kawasan hulu. Sebagai
daerah hilir, perubahan fungsi lahan gambut
menjadi perkebunan merupakan faktor
utama penyebab kebakaran di Aceh. Lahan
gambut mempunyai peran penting dalam
menjaga siklus air di rawa.
“Di samping itu, lahan gambut juga
mempunyai daya menahan air yang tinggi
sehingga berfungsi sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya mencegah terjadinya banjir dan kekeringan,” jelas Direktur
Walhi Aceh M Nur.
Saat lahan gambut dikonversi menjadi
lahan perkebunan, lanjutnya, terlebih melakukan budidaya jenis tanaman monokultur, akan berdampak serius terhadap hilangnya fungsi alami lahan gambut tersebut. Lahan gambut akan mengering dan
mudah terbakar.
Musim kemarau yang panjang dan
“ekstrem” yang tengah melanda beberapa
wilayah di Aceh, yang dampak beratnya
sudah dirasakan oleh petani seperti Jailani,
bukan tidak mungkin adalah dampak dari
degradasi lahan tersebut.

Innalilahi Wa Innailaihi Rojiun

Dengan ini kami segenap keluarga mendiang :

Meninggal dunia

TAN HOK SUN

NASRIK

( SAHAT )

(Orangtua dari Staf Redaksi Ekonomi Harian Analisa Rudi Syahputra)
tutup usia 65 tahun

( tutup usia 56 tahun )
Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
- Y.M. Bikkhu Paññananda Thera
- Y.M. Bikkhu Vayama
- Y.A. Bikkhu Dian Tanavaro
- Suhu Ten Cen
- Suhu Fa Xin
- Vihara Kwan Im - Cemara Asri
- Vihara Bodhi - Jl.Irian Barat
- Vihara Metta Jaya - Jl.Selam
- Vihara Prajna Maitreya - Titi Kuning
- Vihara Maha Maitreya - Jl.Gandhi
- Vihara Sutta Maitreya - Jl.Industri
- Vihara Theravada Buddhist Centre - Cemara Asri
- Vihara Buddhist Meditation Centre
- Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital
- Perkumpulan Marga Tan
- Yayasan Angsapura
- Bapak-bapak, ibu-ibu, famili-famili, rekan-rekan, serta
handaitolan sekalian yang telah memberikan bantuan/
sumbangan baik moril maupun material kepada kami sewaktu
meninggal hingga selesainya upacara perabukan suami, ayah,
calon mertua, saudara, ipar kami yang tercinta.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik
tersebut.
Hormat kami,
Segenap keluarga mendiang.
- MIE PANGSIT HOK SUN
Jln.Perguruan Pukat VIII No.33/27A - Medan

Rabu, 26 Juli 2017 pukul 12.00 WIB
Rumah duka Jalan Karya Ujung Helvetia, Medan
Dikebumikan pada hari yang sama di Sei Sejenggei, Perbaungan
dari :
Rekan-rekan di

Harian ANALISA

KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang : istri/ayah/mertua kami yang tercinta.

TJOA FOENG LIEN
(tutup usia 90 tahun)

Pada hari Rabu, 26 Juli 2017 pukul 16.00 WIB di RS. Deli Medan. Jenazah mendiang
disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 7, Jl. Waja No 2-4
Telp. 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Minggu, 30 Juli
2017 pukul 11.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan)
Tanjung Morawa.

Kabar Dukacita selengkapnya akan menyusul.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Suami :
KHONG TIE BUN / SJAIBUN KUSUMA
Anak lelaki :
KHONG MIN KHUAN / JAMIN KUSUMA
Anak perempuan :
KHONG PIK HUNG
KHONG PIK SAN
KHONG PIK SIM
KHONG TEK LING

Menantu perempuan :
TAN PAU SUANG / RUSMAWATI PURWATAN
Menantu lelaki :
KOUW WI SENG
SUN HUN DJAN
Dan segenap keluarga
- Jl. Malaka No. 134 / 54 Medan

KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang : suami/ayah/mertua/kakek/kakek mertua/buyut/saudara/pakcik kami
yang tercinta.

KOE IN KIE
(tutup usia 95 tahun)

Pada hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 15.40 WIB di kediaman kami Metal III No. 11-A/11 Metal Medan.
Jenazah mendiang disemayamkan dikediaman kami dan akan diperabukan pada hari Jumat, 28 Juli 2017
pukul 13.00 WIB di Crematorium Wan Ning Yuan, Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Istri :
Cicit lk :
Istri cucu dalam :
Suami anak angkat :
KOK LIE JUN
HONG AN WEN
MOK LIE SA
CHEN THIEN ING
Anak lk :
(RICMOND HONGO)
(LISA AMELIA)
(EDDY WIJAYA TIANG)
KOE YUN CHIANG
Cicit pr :
Suami
cucu
dalam
:
Cucu dalam lk :
(JIMMY CHIANG)
CHAI CIA SIN
HONG
CHI
PHEN
KOE KOK HUI
KOE JUN KIAT
(ZISEL)
(FENDY
HONGO)
(KENNY KUSUMA)
Menantu pr :
CHAI CIA WEN
CHAI
MIN
SAN
KOE KOK SIN
PHEN IK HUI
(ZOE)
(CUA
SHANDY)
(IVANDY KUSUMA)
(NURMAWATY)
Adik kandung lk :
COK HUA PHIN
KOE CIN AN
ONG DJUI LIEN
KOE COK KIE & Kel. - Canada
(HENDRY)
(HENDRA KUSUMA)
(YULIANA)
Cucu luar lk :
Dan segenap keluarga
KOE CHAI HIN
Anak pr :
SO SANG HAU
- Jl. Metal III No. 11-A/11 Metal Medan
(CHANDRA
KUSUMA)
KOE FIE LIAN
(DARWIN)
- Toko ASIA JAYA
Cucu
dalam
pr
:
KOE SOE LIAN
Cucu luar pr :
Jl. Malem Dewa No. 11 (Takengon)
KOE
MEI
CHI
Menantu lk :
CHEN HONG
Toko SINAR JAYA
(MEGGIE
KUSUMA)
CHEN SUK CONG (†)
SO YIN SIEN
Jl.
Iskandar Muda No. 13/15
KOE
YIN
FANG
SO CIEN SIONG
(SURIANI)
(Kuala
Simpang)
(LINDAWATY)
(SUNARDI SO)
Suami cucu luar :
Toko
GALAXY
KOE PHEI YEN
Anak angkat pr :
SO CUN SIEN
Jl. Cut Nyakdin Kuala Simpang
TAI YEK FUNG
(JULI ANGGREANI)
(EFFENDI)

Riau

Kamis, 27 Juli 2017

Satu Korporasi Tersangka
Penggarap Hutan
Pekanbaru, (Analisa)
Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan satu
perusahaan atau korporasi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, yakni PT H sebagai tersangka
pembukaan kawasan hutan tanpa seizin Kementerian
Lingkungah Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) dan
Bupati Rokan Hulu (Rohul).
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Kemasyarakatan (Humas)
Polda Riau Kombes Pol Guntur
Aryo Tejo, SIK kepada Analisa di
ruang kerjanya, Rabu (26/7), menyebutkan penetapan status tersangka korporasi ini menyusul ditingkatkannya proses hukum dari tahap
penyelidikan menjadi penyidikan.
“Penyelidikan terhadap korporasi
itu sudah dimulai sejak 24 Januari
2017. Pihak penyidik telah mengumpulkan dua alat bukti yang

dihimpun di lapangan serta pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saksi
ahli planologi, ahli ukur serta dokumen lainnya,'' ungkapnya.
Guntur menambahkan, dari hasil
penyelidikan itu ditemukan adanya
pelanggaran berupa membuka lahan
yang berada dalam kawasan hutan
untuk pembudidayaan kelapa sawit.
Pelepasan kawasan hutan tersebut
seluas 835 hektare berada di kawasan Afdeling VIII, Desa Batang
Kumu, Kecamatan Tambusai, Rohul.

“Izin Hak Guna Usaha (HGU)
yang dimiliki perusahaan itu dari Afdeling satu sampai tujuh memang tidak bermasalah. Dugaan pelanggaran terjadi pada lahan yang berada
di Afdeling delapan,'” imbuhnya.
Terkait dengan penetapan status
tersangka itu, Vice President Corporate Services PTH, Ian Machyar
yang dihubungi Analisa melalui
telepon seluler, mengatakan dirinya
menghormati proses hukum yang
sedang berlangsung di Polda Riau.
Namun Ia enggan berbicara banyak karena dirinya baru sekitar
enam bulan menjabat “Yang mengetahui secara persis sejarah lahan itu
Pak Sianturi. Silahkan datang ke
kantor untuk konfirmasi,”' katanya
menyarankan.
Terlepas soal itu, kasus dugaan
pembukaan lahan hutan tanpa izin ini
pertama kali dilaporkan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi

Rakyat Riau (KRR) ke Polda.
Dalam laporannya ke Polda Riau,
Koordinator KRR Fachri Yasin
mengungkapkan, sedikitnya 33
perusahaan sawit di Riau diduga
telah melakukan tindak pidana
mengusai lahan hutan secara tidak
sah atau ilegal.
Lahan tersebut kini disinyalir telah
berubah menjadi bentangan
perkebunan kelapa sawit. Indikasi itu
diperkuat oleh data temuan Pansus
Monitoring dan Evaluasi DPRD
Riau yang membeberkan lahan milik
33 perusahaan sawit seluas 103 ribu
hektare lebih berada di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung.
Kecuali itu, terdapat seluas 203,9
ribu hektare kebun sawit ditanam
tanpa menggunakan izin HGU.
Fachri Yasin memperkirakan akibat
lahan yang digarap secara ilegal ini,
negara dirugikan sebesar Rp2,5
triliun lebih. (dw)

Tiga Menara
Telekomunikasi Disegel

Analisa/nurmadi

LIHAT JEMBATAN: Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama Bupati Rokan
Hulu Suparman melihat kondisi jembatan Darussalam yang berada di Kelurahan Kota
Lama, Kecamatan Kunto Darussalam usai diresmikan, Rabu (26/7). Jembatan tersebut
terkoneksi sampai ke Duri dan langsung menuju jalan tol Pekanbaru-Dumai.

Gubri Resmikan Jembatan Darussalam Rohul
Pekanbaru, (Analisa)
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, meresmikan jembatan Darussalam, di
Kelurahan, Kota Lama, Kecamatan Kunto
Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Rabu
(26/7).
Jembatan tersebut terkoneksi sampai ke
Duri, yang akan langsung menuju jalan tol
Pekanbaru-Dumai. Jembatan dengan panjang
90 meter dan lebar 6 meter itu, dibangun
dengan menggunakan APBD Riau tahun
2016. Total anggaran Rp23 miliar.
Jembatan ini sebelumnya mulai dibangun tahun 2012 namun baru selesai tahun
2017. Sementara jembatan lama yang sudah
tak laik lagi digunakan.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengimbau kepada seluruh masyarakat Riau, khusunya masyarakat Rokan
Hulu (Rohul) agar bisa secara bersamasama menjaga jembatan yang pembangunannya menggunakan APBD Riau, melalui
sistem multiyears.
“Jembatan ini untuk masyarakat. Mari
kita jaga sama-sama agar tetap terus bisa
di gunakan,” kata Gubri, dihadapan ribuan
masyarakat Kunto Darussalam yang
menyaksikan langsung Gubernur menotong pita peresmian jembatan.
Dijelaskan Gubri, Pemerintan Provinsi
(Pemprov) Riau selalu komit dalam menggunakan APBD untuk pemerataan pembangunan se kabupaten/kota. Pembangunan
infrastruktur jembatan dan jalan untuk
membuka akses, dan mempermudah masyarakat dalam menjalann roda kehidupan.
“Dengan telah dibukanya akses jalan dan
jembatan, tentunya akan meningkatkan
perekonomian masyarakat. Dan jembatan ini
menjadi penghubung berjalannya perekonomian dengan dipermudahnya dan lancarnya kendaraan yang masuk," ungkap Gubri.
Tokoh masyarakat Kunto Darussalam,
Ali Yusri, mengatakan, pada hari ini
(kemarin red) menjadi hari suka cita
masyarakat Kunto Darussalam, karena telah
diresmikannya jembatan Darussalam yang
telah lama ditunggu-tunggu masyarakat.

Turap
“Dengan peresmian jembatan ini semua
masyarakat bersuka cita, dan atas nama
masyarakat Rohul mengucapkan terimakasih. Kami tidak bisa membayangkan
mempunyai jembatan yang permanen ini,”
ujar Ali seraya menyebutkan jembatan
lamahanya semi permanen dan keluhan
masyarakat terjawab.
Pada kesempatan tersebut, Ali juga
menyampaikan keinginan masyarakat setelah dibangun jembatan Darussalam. Yakni
dengan dibangunnya turap di sepanjang
aliran sungai di jembatan Darussalam.
Masyarakat menginginkan daerah mereka seperti daerah lainnya yang memiliki
sungai dan jembatan dengan turap yang bagus. “Agar jembatan ini lebih bagus dan
tahan lama, kami meminta kepada Gubernur untuk membangun turap di tepian sungai ini, agar tidak di sapu pinggiran sungai
ini akibat air yang deras. Selain itu sebagai
penyangga dan keindahan agar bisa seperti
Sungai Siak di Pekanbaru, dan di Pasir.
Kami ingin menjadikan water front city ada
di sini,” harap Ali.
Bupati Rohul Suparman, mengatakan
Pemprov Riau, telah banyak memberikan
anggaran dari APBD Riau untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
"Pemprov sudah banyak memberikan
anggaran untuk pembangunan di Rokan
Hulu. Kami sudah merasakan apa yang
telah diberikan provinsi, untuk infrastruktur
di Rohul,” kata Suparman.
Mantan Ketua DPRD Riau ini juga
meminta kepada Gubri untuk kembali menganggarkan anggaran untuk infrastruktur di
Kuntodarusaalam agar semua akses yang
melalui Kuntodarussalam ini tersambung.
“Jembatan Darussalam ini tidak akan
bermanfaat, jika tidak dibangun satu lagi
jembatan di Sungai Panjang. Jadi Pak
Gubernur kalau bisa tahun 2018 jembatan
di Sungai Panjang harus dibangun. Tahun
ini Rohul mendapatkan bantuak sebesar
Rp470 miliar, kami minta tahun depan
dilebihkan," tegas Suparman. (pbn)

Televisi Riau Diminta Tayangkan Kesepakatan ILM
Pekanbaru, (Analisa)
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Riau meminta agar lembaga penyiaran televisi di Provinsi Riau menaati
kesepakatan untuk menayangkan iklan
layanan masyarakat (ILM) paling sedikit
lima kali dalam sehari.
“Karena selama ini berdasarkan hasil
pantauan dan pengaduan masyarakat, ILM
sangat minim porsinya oleh lembaga
penyiaran televisi yang ada. Padahal hal tersebut merupakan salah satu amanat wajib
dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32
Tahun 2002. Karena frekuensi yang ada
saat ini sejatinya milik publik, sudah
selayaknya pengguna frekuensi tersebut
juga memberikan informasi yang layak dan
dibutuhkan oleh publik,” kata Sekretaris
KPID Riau, Hisam Setiawan, di Pekanbaru,
Rabu (26/7)
Komisi Penyiaran Indonesia selaku
lembaga negara yang independen telah mengeluarkan surat edaran Nomor 4B/K/KPI/
31.2/07/2017 pada 20 Juli 2017, tentang
Edaran Siaran Iklan Layanan Masyarakat.
Dalam surat edaran itu dituliskan, bahwa
pada 18 Juli 2017, KPI Pusat dan seluruh
lembaga penyiaran televisi sudah
bersepakat untuk menyediakan waktu 10
persen dari seluruh waktu siaran iklan niaga
untuk penyiaran ILM. Penayangan ILM
sesuai kesepakatan akan mulai
diberlakukan pada 1 Agustus 2017.

Atas dasar hal tersebut, lembaga penyiaran diminta untuk memproduksi ILM dan
menayangkannya paling sedikit lima kali
dalam satu hari. Adapun materi yang dapat
diangkat antara lain meliputi penyiaran
sehat, persatuan Indonesia, pembangunan
karakter bangsa dan lainnya.
Kemudian judul dan jadwal tayangan
ILM tersebut agar disampaikan kepada KPI
Pusat paling lambat 29 Juli 2017.
“KPID Riau berharap kepada seluruh
Lembaya Penyiaran Televisi yang berada
di Provins Riau untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran dari Komisi Penyiaran
Indonesia ini,” kata Hisam.
Ia mengatakan pengawasan terhadap
lembaga penyiaran televisi di daerah menjadi
tanggung jawab KPID Riau, yang berkoordinasi dengan dinas komunikasi, informatika
dan statistik di setiap kabupaten/kota.
"Tentunya, kami akan berkordinasi
dengan KPI Pusat terkait hal ini. Sehingga
jikalau nantinya terdapat lembaga penyiaran televisi di Riau yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini, akan menjadi
pertimbangan kepada kami dalam proses
perizinan ke depannya," tegas Hisam.
Mengenai jumlah lembaga penyiaran
televisi yang akan diawasi di Riau, ia
mengatakan KPID Riau dalam waktu dekat
akan merilis data “base" hasil Kepengurusan yang lama, dan akan melakukan verifikasi dari data yang ada. (Ant)

Pekanbaru, (Analisa)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Pekanbaru kembali menyegel tiga
menara telekomunikasi ilegal penyebab kebocoran
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdiri di ibukota
Provinsi Riau tersebut, Senin (24/7).
“Dalam satu hari ini kita temukan tiga 'tower' ilegal
yang langsung kita ambil tindakan tegas,” kata Kepala
Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian di Pekanbaru.
Menara telekomunikasi pertama ilegal yang disegel
berlokasi di Jalan Kenanga, Kecamatan Sukajadi. Menara itu berdiri di atas bangunan pertokoan. Menurut Zul,
penyegelan dilakukan setelah Satpol PP Pekanbaru
menerima dan mempelajari laporan masyarakat, yang
resah akan keberadaan menara itu.
Selanjutnya, menara telekomunikasi kedua yang disegel
berlokasi di Jalan Paus, Kecamatan Rumbai Pesisir. Posisi
menara itu sama dengan lokasi pertama, yakni di atas
bangunan pertokoan dan tidak dilengkapi izin. Tidak
berselang lama, tim kembali bergerak ke lokasi ketiga
dan melakukan penyegelan di Jalan Merak, Kelurahan
Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya.
Bahkan di lokasi ketiga pada salah satu bagian tower
terdapat sebuah pesan dari si pemilik tanah yang ditempel
pada sebuah kertas. Pesan tersebut menerangkan bahwa
panel tower di gembok oleh pemilik lahan karena pihak
pengelola tower belum membayar uang sewa lahan.?
"Setelah kami lakukan penyegelan, kami akan berikan
waktu untuk pihak pengelola untuk datang. Selanjutnya,
jika tidak ada itikad baik dari pengelola, kami akan
langsung menerbitkan surat peringatan," urainya.
Pemko Pekanbaru akan kembali memberikan ruang
dan waktu kepada pengelola menara setelah surat
peringatan, yakni tiga kali surat peringatan. Namun jika
masih tidak digubris, maka langkah terakhir adalah pelaksanaan eksekusi dengan jalan pembongkaran.
16 menara
Dengan bertambahnya penyegelan tiga menara
tersebut, total Pemko Pekanbaru telah menyegel 16
menara yang sama. Bahkan, satu dari 16 menara itu telah
dibongkar paksa. Pekanbaru menjadikan keberadaan
menara telekomunikasi sebagai salah satu pemasukan bagi
PAD. Namun, pemerintah setempat kerap berhadapan
dengan penanggung jawab menara telekomunikasi yang
berpotensi menyebabkan kebocoran PAD Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil
sebelumnya mengatakan terdapat sejumlah penanggung
jawab menara telekomunikasi nakal di Pekanbaru.
“Memang ada beberapa yang tidak mengantongi izin dan
langsung bangun saja,” katanya. Untuk itu, ia mengatakan
Satpol PP Pekanbaru berperan dalam melakukan pengawasan,
dan tetap berkoordinasi dengan pihaknya. Sesuai aturan,
jelasnya, pelaku usaha menara telekomunikasi harus mendapat
izin dari sejumlah instansi, termasuk DPM-PTSP. "Tapi
kenyataannya mereka membangun dulu baru mengajukan
izin. Ini jelas salah," ujarnya. (Ant)

Tim Satgas Terjunkan
Helikopter Water Bombing
Pekanbaru, (Analisa)
Jumlah titik panas di wilayah Sumatera dalam beberapa
hari ini semakin meningkat, tidak terkecuali di wilayah Riau.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
Pekanbaru mencatatkan sebanyak 46 titik hotspot terpantau
di wilayah Sumatera, meliputi kawasan Bengkulu 4 titik,
Jambi 8 titik, Lampung 9 titik, Sumbar 7 titik, Sumsel 3
titik, Sumut 4 titik, Babel 5 titik dan Riau 6 titik.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan, hotspot dalam
beberapa hari ini memang meningkat, namun berkat kerja
keras Tim Satgas Karlahut, setiap hotspot maupun firespot
langsung dilakukan tindakan pemadaman.
"Ada peningkatan hotspot maupun firespot, dan kami
terus melakukan patroli serta melakukan water bombing.
Saat ini seluruh wilayah yang terpantau bisa diatasi pemadaman," ujar Edwar Sanger, Selasa (25/7).
Dijelaskan mantan Pj Walikota Pekanbaru ini, sejak
musim panas ini mulai terjadi pembakaran oleh masyarakat
maupun oleh oknum perusahaan, yang dengan sengaja
membakar lahan di saat Tim Satgas tidak melakukan patroli.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembakar lahan ini
sengaja masuk disaat tidak ada patroli. Mereka membakar
sore harinya pukul lima sore. Inilah yang kami khawatirkan
tapi Tim Satgas selalu waspada," ungkap Edwar Sanger.
Disinggung apakah selama musim panas ini ada
membuat hujan buatan, atau Teknologi modifikasi cuaca
(TMC), Edwar Sanger, mengatakan, TMC terus dilakukan
dengan melihat kondisi awan. Pada Selasa kemarin sudah
disemai sebanyak 15 ton garam "TMC tetap kami lakukan,
15 ton disemai. Masih ada ketersediaan garam kita untuk
TMC," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengimbau seluruh pemangku kepentingan baik
jajaran TNI, pemerintah maupun masyarakat di
kabupaten/kota, untuk bersinergi mencegah Karhutla di
wilayah masing-masing. Imbauan tersebut disampaikan
Gubernur setelah meninjau Karhutla di wilayah Riau,
dengan menggunakan helikopter bersama Danrem 031
WB, Brigjen TNI Abdul Karim, mulai dari Rokan Hulu,
Pelalawan, Siak, Kampar dan Bengkalis.
Usai meninjau Karhutla di wilayah Riau, Gubri
bersama Danrem, menyempatkan mendarat di Bengkalis,
dan bertemu langsung dengan Satgas Karhutla Bengkalis
di aula Makodim 0303 Bengkalis. "Mari kita tingkatkan
sinergisitas dalam menanggulangi Karhutla yang terjadi
di Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis, sehingga kita
semua terbebas dari bahaya kebakaran dan asap yang
beberapa tahun belakang kerap menimpa daerah kita,"
ujar Andi Rahman biasa ia disapa. Untuk penanggulangan
Karhutla di Riau, 5 heli dari BNPB terus menjalankan
tugas water bombing. Tiga heli ditempatkan di Pekanbaru
dan dua heli di tempatkan di Dumai. (pbn)

Halaman 9

Azwan Plh Sekdako Pekanbaru
Pekanbaru, (Analisa)
Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus
MT menunjuk Asisten I Bidang Pemerintahan Azwan sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah
(Sekda) Kota menggantikan M Noer
yang berangkat ke Tanah Suci Mekkah
untuk menunaikan ibadah haji.
Walikota Pekanbaru Firdaus kepada
wartawan, Rabu (26/7), menyebutkan
M Noer akan berangkat menunaikan
rukun Islam kelima itu pada 2 Agustus
2017 mendatang.
Keberangkatan Sekda Kota Pekan-

baru ini diperkirakan akan masuk
jadwal Kloter kedua atau ketiga melalui
Embarkasi Batam.
"Saya berharap Pak Azwan mampu
mengemban tugas-tugas yang diamanahkan kepada Sekdako selama ini.
Dilihat dari pengalaman serta tingkat
senioritasnya, beliau dipercaya bisa
menjadi Plh Sekdako selama M Noer
melaksanakan ibadah haji,” tuturnya.
Terpisah, M Noer yang dikonfirmasikan terkait dirinya akan digantikan
oleh Azwan selama melangsungkan
ibadah haji nanti, membenarkan infor-

masi itu.
“Sebelumnya saya sudah minta izin
atasan, yaitu Pak Walikota dan Pak
Wakil Walikota. Insya Allah saya akan
berangkat melaksanakan ibadah haji
pada kloter kedua atau kloter ketiga
Kota Pekanbaru," ucapnya.
Saat ditanya adakah Pekerjaan
Rumah khusus yang ditinggalkan M
Noer kepada Azwan, dia menjawab
tidak ada yang spesifik. M Noer juga
secara ringkas sudah menjelaskan tugas
tugas apa saja yang menjadi prioritas
untuk diselesaikan. (dw)

BPJS Ketenagakerjaan Sasar Pekerja Mandiri Rentan
Pekanbaru, (Analisa)
BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Pekanbaru Panam yang membawahi
wilayah kerja Kabupaten Kampar dan
Rokan Hulu, Provinsi Riau gigih
menyasar pekerja mandiri rentan
sebagai penerima jaminan sosial.
"Cukup bayar Rp16.800/bulan seorang pekerja mandiri rentan bisa mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JK),”
kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam Wisnu Eko
Prihartono di Pekanbaru pada acara
halalbihalal dan silahturahmi Kantor
BPJS di Pekanbaru, Selasa (25/7).
Wisnu menjelaskan pekerja mandiri
rentan antara lain tukang ojek, buruh
serabutan, pedagang dan sebagainya
yang tidak mendapat jaminan dari
perusahaan tetapi bisa menerima

jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan
dengan mendaftar secara mandiri.
Menurut dia, untuk meningkatkan
kepesertaan pekerja mandiri rentan atau
Bukan Penerima Upah sebagai
penerima jaminan sosial, pihaknya
melakukan beberapa upaya, baik
“jemput bola” maupun menjalin kerja
sama dengan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) perizinan setempat pada
saat pengurusan izin.
“Ada beberapa hal yang kami lakukan bekerja sama dengan PTSP terkait
semua pelaku usaha yang mendaftar dan
mengurus izin agar ikut kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan,” urainya.
Sementara untuk kategori BPU
pihaknya juga memberikan kemudahan
dalam pendaftaran kepesertaan lewat
bank, dalam jaringan dan sebagainya.
“Sekarang penerima upah dan bukan

penerima upah atau pekerja mandiri
mendapat gaji sendiri berhak atas
jaminan sosial," tegasnya.
Selain itu ada lagi cara lain yang bisa
dilakukan untuk melindungi pekerja rentan ini dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Artinya sebuah perusahaan yang
punya dana CSR bisa menggunakannya
untuk membantu membayarkan premi
kepesertaan pekerja rentan untuk mendapat jaminan sosial dari BPJS
Ketenagakerjaan," tambah Wisnu.
Pada kesempatan itu, Wisnu juga
menambahkan kegiatan halalbihalal ini
juga sebagai upaya evaluasi dan
pertemuan serta sarana menerima
masukan dan saran dari staghholder.
“Kami juga berharap masukan
informasi pelayanan untuk perbaikan ke
depan,” tambahnya. (Ant)

KABAR DUKACITA
OEI SIU KIE

Telah meninggal dunia dengan tenang istri, ibu, mertua, nenek, ibu angkat, nenek angkat, ipar, saudari kami yang
tercinta.

( tutup usia 72 tahun )
Pada hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 22:30 WIB di RS. Imelda Jl.Bilal Medan . Jenazah mendiang disemayamkan
di Rumah Duka Medan Murni Ruang VIP.TULIP-C (FULL-AC) Jl.Pancing No.321, Medan. Tel.(061)6621388-6635288/
Hotline. 081376487888 Dan akan di perabukan pada hari Jumat, 28 Juli 2017 pukul 11:00 WIB di Crematorium
Wan Ning Yuan,Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Adik ipar perempuan :
Ayah mertua :
Menantu lelaki :
Abang ipar :
TUAN MEI LAN & KELUARGA
TUAN PO HIAN (†)
THIO HOK KHIANG/DHARMADI
TUAN PAN NAN (†)
TUAN MEI LIAN & KELUARGA - TAIWAN
Ibu mertua :
YANG IN TENG
Istri abang ipar :
TUAN MEI LIK & KELUARGA - JKT
OEI PIK THO (†)
Anak angkat lelaki :
KUAN GEK HWA (†)
Adik kandung lelaki :
Ayah :
TUAN HAN HO/ARIHANTO
Adik ipar lelaki :
OEI CHIN KANG & KELUARGA
OEI BUN CHONG (†)
Istri anak angkat :
TUAN PAN SUI
OEI KHUN SIONG & KELUARGA
Ibu :
NURHAIDA
TUAN PAN YEN
OEI GUEK HUAT/ANDI ANWAR & KELUARGA
TAY HONG MOI (†)
Cucu
dalam
lelaki
:
TUAN
PAN
MIN
Adik kandung perempuan :
Suami :
TEDDY
TUANDINATA
TUAN
PAN
JUN
OEI SIU KHAI(†) & KELUARGA
TUAN PAN CHAI
RINALDO
TUANDINATA
Istri
adik
ipar
:
OEI SIU LIAN & KELUARGA
Anak lelaki :
Cucu luar lelaki :
POH CIN CEN (†)
Beserta cucu angkat,kemanakan/keponakan
TUAN HAN HUI/ARIASAN
THIO CU CUAN/HADI SETIONO
LIANG KOK FONG (†)
Dan segenap keluarga :
Anak perempuan :
THIO CUAN MIN/FELIX C. SETIONO
WEN SUI PHING
- Jl.Pasar III Komplek. Bima No. 37E
TUAN PAU CHIN/LELY
YANG JIAN SAN/DELBERT YANGDY Kakak ipar perempuan :
Medan Krakatau
TUAN PAU CU/FATIMAH
- Jl.Ahmad Yani No. 60 - 62
Menantu perempuan :
Cucu luar perempuan :
TUAN MEI NI & KELUARGA
Tanjung Balai Asahan
LOHATY
YANG AI YEN/FELICIA YANGDY
TUAN MEI ING & KELUARGA

PULANG KE RUMAH BAPA

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

HSU PUNG MIE
- tutup usia 78 tahun -

Pada hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 19.35 WIB di RS Martha Friska, Medan. Jenazah mendiang disemayamkan
di Rumah Sosial GMI Gloria Blok 3, Jl. Bintang No.38 Medan , Telp : 061-4560461 dan akan dikebumikan
hari Jumat, 28 Juli 2017 pukul 14.00 WIB di Taman Eden, Tanjung Morawa.
KAMI YANG MENGASIHI :

Ayah :
HSU HOK HOK (†)
Ibu :
THIANG LAN ING (†)
Ayah mertua :
THIANG THIAN TJONG (†)
Ibu mertua :
LIM MOK HIANG (†)
Istri :
SURJANI, Amd
Anak laki-laki :
ETHAN HSU, SS, MBA
(SUHARTONO)
SUWANDI, Amd
Abang kandung :
HSU PEN LIK & Kel.
Adik kandung laki-laki :

HSU LAI MIN (†) & Kel.
HSU LAI CHING
(LI SEN) & Kel.
Adik kandung perempuan :
HSU SUI KING & Kel.
HSU MOEI ING (†)
HSU SIU ING & Kel.
HSU SIU TIN & Kel. - Taiwan
HSU KIN SIN & Kel. - M’sia
HSU KING HONG
(CIN FANG) & Kel.
HSU NIAN HONG
(LIDYA HSU) & Kel.
Abang ipar :
HERIANTO
Istri abang ipar :
CHEN YEK CIAU (†)

Kakak ipar :
THIANG IK LIEN
Suami kakak ipar :
LIM SIANG CONG
Adik ipar laki-laki :
THIANG KOK FIE
THIANG TOH KIE
Istri adik ipar :
FOENG GOEK KIJAW
Adik ipar perempuan :
THIANG KIOEK JIN
SUSANNA
THIANG SOK HOA
Beserta kemenakan/keponakan
Dan segenap keluarga
Jl. S. Parman AA4 COM MBC
Medan

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

LIM CHUN HONG / WITARMAN
( tutup usia 82 tahun )

Pada hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 10.30 WIB di kediaman kami Jl. P. Diponegoro No. 9/11
Kisaran. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Sosial Yayasan Dharma Bhakti Sejati
Jl. Dr. Sutomo No.129 Kisaran dan akan diperabukan hari Minggu, 30 Juli 2017 pukul 13.00 WIB
di krematorium Tionghoa Ti Cang Thien, Batu 9 Tg. Balai, Asahan.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Istri :
JOCELYN LIMITIA
CEN MONG HUI (†)
YI MEI SIU/SUHARJINI
GWYNNE JOELOIDIAN
Adik kandung perempuan :
Anak lelaki :
JENNIFER LIMITIA
LIM CHANG CHIN
LIM YONG HUA/SUWANDRA
Cucu luar lelaki :
LIM CIEN CHIN
LIM KOK HUA/SURIANTO
VICTOR PRATAMA
Suami adik kandung :
Anak perempuan :
VELDIO ARISTIAN PRATAMA
LIU SIE CUN
LIM LIE FANG/FARIATI
Cucu luar perempuan :
SI CHONG CIN
LIM LIE YONG/FARIANA
VIVIEN JONATHAN
Adik ipar lelaki :
LIM LIE CHIN/OKTAVIA LIBRIANTI FREDELINA ELVIA WIJAYA
YI CEN HONG/CINTONG (†) & keluarga
Menantu perempuan :
Adik kandung lelaki :
Adik ipar perempuan :
AN MEI MEI/MELINA
LIM YEN HONG/MUIN (†)
YI MOI LAN & keluarga
LIM MEI LI/MELIE
LIM SU HONG/MUSLIM
Beserta kemanakan & keponakan
Menantu lelaki :
Istri adik kandung :
CHEN CIEN AN/ANTONY
CANG SUI CEN/ROSNA NGASO
Dan segenap keluarga
CHEN SIU JEN/ARIFIN PRATAMA
YI SIEN CHIN
- TOKO "LIMA RIBU"
HUANG CEK YEN/EDY
Kakak kandung perempuan :
Jl. Diponegoro No.9/11
Cucu dalam lelaki :
LIM YEN CHING (†)
Kisaran
JEVON ROUSALIM
LIM SUI CHIN (†)
Jl. Japaris Gg. Kemala 2 No. 14
Cucu dalam perempuan :
Suami kakak kandung :
Medan
EVELYN LIMITIA
LIU SEK KHUN (†)

Nasional
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Irjen Idham Azis Jabat Kapolda Metro

Djarot Harap DKI Lebih Aman
Jakarta, (Analisa)
Posisi Kapolda Metro Jaya kini diisi
wajah baru yaitu Irjen Idham Azis. Gubernur
DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pun
berharap kondisi keamanan ibukota semakin
baik dengan kepemimpinan Irjen Idham di
Polda Metro Jaya.
"Sudah baik. Semoga ke depan lebih baik
lagi," ujar Djarot kepada wartawan di
Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (25/7).
Djarot juga menilai Polda Metro Jaya di
masa kepemimpinan Irjen Iriawan pun sudah
kondusif. Kini dengan pergantian pucuk
pimpinan baru di Polda Metro Jaya, Djarot
juga meyakini kondisi Ibu Kota tetap

kondusif.
"Pastilah. Saya pikir Pak Idham pasti
mampu," kata Djarot.
Djarot menghadiri undangan pisah
sambut Kapolda Metro Jaya di Gedung Balai
Pertemuan Polda Metro Jaya. Ia tiba sekitar
pukul 19.30 WIB dengan didampingi oleh
istrinya, Happy Djarot.
Acara tersebut juga dihadiri oleh
Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, Kajati
DKI Tony Spontana, Kasdishub DKI Jakarta
Andri Yansyah. Para Kapolres dan pejabat
utama, termasuk Wakapolda Metro Jaya
Brigjen Suntana juga menghadiri acara
tersebut. (dtc)

SMSI Gelar Rakernas Perdana di Surabaya
Surabaya, (Analisa)
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Pertama di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/
7). Rapat kerja perdana bertajuk 'Membangun
Industri Media Siber yang Sehat' itu sengaja
dilakukan untuk membahas langkah strategis
organisasi di masa mendatang.
Tak ketinggalan, dialog seputar media
siber juga digeber dengan menghadirkan
beberapa narasumber nasional di antaranya
Menteri Kominfo Rudiantara, Ketua Dewan
Pers Yosep Adi Prasetyo, serta Dahlan Iskan
dan Rizal Ramli, keduanya merupakan
penasihat organisasi yang menampung para
pemilik media siber ini.
Ketua Umum SMSI Teguh Santosa menyampaikan, organisasi yang dipimpinnya
fokus membenahi kepengurusan internal
sebagai salah satu syarat agar nantinya SMSI
bisa masuk menjadi konstituen Dewan Pers.
"Momen ini juga sebagai ajang silatu-

rahmi, karena sejak SMSI terbentuk, baru
kali ini diadakan momen nasional yang
menghadirkan seluruh kepengurusan di Indonesia," katanya.
Sekretaris Umum SMSI Firdaus menyampaikan, peserta Rakernas yang hadir sebanyak
120 orang dari 27 provinsi di Indonesia. Ia
berharap, usai Rakernas perdana ini, kepengurusan SMSI akan ada di seluruh provinsi.
Selain itu, rapat ini juga meminta kepengurusan di setiap provinsi untuk menghimpun perusahaan pengelola media siber,
untuk bergabung. Tentunya disertai dengan
mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Dewan Pers,
misalnya terkait legalitas perusahaan.
Penekanan dalam Rakernas pertama kali
ini adalah merampungkan kelengkapan
administrasi anggota dan pengurus untuk
mendaftar ke Dewan Pers. "Selain juga untuk menghimpun saran dan masukan dari
pengurus provinsi," pungkasnya. (rel/hers)

Limbah Kulit Udang Bisa Dijadikan Bioplastik
Antara/fiqman sunandar

DAERAH TERPENCIL: Salah satu relawan Banua Pangajari (rumah belajar) melakukan proses belajar mengajar di daerah terpencil di Dusun Ngata Papu, Desa Balumbewa, Dolo
Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (25/7). Banua Pangajari yang bergerak dalam bidang pendidikan itu menyebutkan sebanyak 35 anak yang tinggal di daerah terpencil
terebut masih buta aksara.

MK: PK Kasus
Perdata Sekali
Jakarta, (Analisa)
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan peninjauan
kembali (PK) kasus perdata harus dibatasi. Namun untuk
kasus pidana, PK dimungkinkan dibuka kembali sepanjang ada bukti baru.
"Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan
untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali
untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan
penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan
pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan
ketidakpastian hukum," kata Ketua MK Arief Hidayat di
Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu
(26/7).
Keadaan itu bertentangan dengan asas litis finiri oportet
(bahwa setiap perkara harus ada akhirnya). Kondisi
demikian, justru menimbulkan kerugian bagi para pencari
keadilan (justice seeker).
"Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya PK dalam
perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh
pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ngulur waktu
penyelesaian perkara dengan mencari-cari novum baru
yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi,"
ujar Arief.
Jika PK boleh berkali-kali, maka keadilan dalam perkara
selain pidana akan menjadi ancaman yang serius. Sebab
keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian
hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan
dengan UUD 1945. Adapun PK kasus pidana, maka diberi
peluang PK berkali-kali.
"Perkara pidana tujuannya adalah untuk mencari
kebenaran materiil serta perlindungan HAM dari
kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut
hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya," ujar MK.
Pertimbangan di atas diketok dalam perkara yang
diajukan oleh 11 warga Gowa yaitu Cuna dkk. Mereka
meminta PK kasus perdata boleh dibuka berkali-kali,
layaknya pidana. Tapi permohonan itu ditolak MK.
"Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan
kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana,
termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal
66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman adalah konstitusional," pungkas MK. (dtc)

Apindo Persoalkan Perma
Pidana Korporasi
Jakarta, (Analisa)
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Bidang Kebijakan Publik
Danang Girindrawardhana menilai
Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
tentang Tindak Pidana Korporasi bisa
berdampak buruk bagi pengusaha. Selain
itu, para pengusaha bisa enggan
berinvestasi di Indonesia.
"Dari pengusaha ini mengerikan. Kita
seolah-olah investasi di Indonesia ini
sakit, tapi diagnosa belum diberikan,
tapi obat sudah diberikan. Kita juga
terlalu banyak regulasi investasi yang
saling tumpang tindih," kata Danang
dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu
(26/7).
Danang meminta ada sosialisasi
terkait dengan perma itu. Sebab, ia
mengaku khawatir peraturan tersebut
tidak sesuai dengan KUHP.
"Sosialisasi diperlukan. Apalagi apa
yang dilakukan pengurus korporasi tidak

bisa serta-merta dikenakan ke korporasi.
Apakah perilaku seorang individu
memiliki konsekuensi terhadap sitaan
aset perusahaan? Bagaimana jika
menyangkut perusahaan publik, BUMN,
dan BUMD? hal ini bisa membuat iklim
investasi menjadi kurang baik," kata
Danang.
Dalam kesempatan yang sama,
Kepala Bagian Perancangan Peraturan
Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang
mengatakan pembuatan peraturan
tersebut sudah dipertimbangkan saat
pembahasan di MA. Karena itu, dalam
peraturan tersebut ada asas universitas
delinquere non potest atau korporasi
tidak mungkin melakukan tindak pidana.
"Itu sudah dibahas lama kenapa
subjek hukum pidana bisa korporasi,
maka ada asas universitas delinquere
non potest. Tapi fakta di masyarakat,
praktik ekonomi memberi manfaat besar
bagi masyarakat dengan cara perilaku

kriminal, dengan tindak pidana di dalam
yang memberi keuntungan," kata Rasamala.
Rasamala berharap, dengan adanya
peraturan tersebut, dunia bisnis bisa
berjalan dengan baik. Menurut dia,
dalam menetapkan tersangka, KPK juga
harus mempunyai alat bukti yang cukup
untuk menjerat kasus.
"Kita tidak mau praktik bisnis dilakukan tidak sehat sehingga bisnis bisa
berjalan dengan baik dan benar. Saya
kira itu pemikiran dasarnya," ucap
Rasamala.
Sebelumnya, KPK menjerat PT Duta
Graha Indah, yang kini bernama PT
Nusa Konstruksi Enjiniring, dalam
perkara proyek RS Pendidikan Udayana
serta Wisma Atlet dan gedung serbaguna
Pemprov Sumatera Selatan. Korporasi
tersebut menjadi yang pertama ditangani
KPK.
(dtc)

Antara/nyoman budhiana

resources) dan tidak hemat energi.
Hasil penelitian yang menarik ini kemudian dituangkan dalam proposal Program
Kreativitas Mahasiswa Penelitian Eksakta
(PKM-PE). Setelah melalui seleksi Dikti,
proposal 'Bioplastik Mbah Kilat (Limbah
Kulit Udang dan Biji Alpukat)' ini lolos
untuk mendapatkan dana penelitian dalam
program PKM Kemenristekdikti tahun
2016-2017.
Ditambahkan oleh Nurlailiatul, penelitian ini menekankan pada penggunaan
limbah yang pemanfaatannya kurang
maksimal. Antara lain limbah biji alpukat
dan limbah kulit udang untuk dibuat sebagai
bioplastik ramah lingkungan dan aman
untuk digunakan.
"Jadi, bioplastik 'Mbah Kilat' ini dibuat
dari bahan dasar chitosan kulit udang dan
pati (tepung) limbah biji alpukat. Pada biji
alpukat itu terdapat banyak kandungan pati
yang bisa dijadikan komponen plastik,
sehingga plastik mudah didegradasi oleh
mikroorganisme," lanjut Nurlailiatul.
Sedangkan pada limbah kulit udang
mengandung kitin yang bisa ditransformasi
menjadi chitosan sebagai penguat karakter
polimer plastik. Untuk menambah karakteristik plastik, maka ditambahkan zat pemlastis atau plastisizer sorbitol.
"Dengan hadirnya bioplastik 'Mbah
Kilat' ini kami berharap dapat menjadi
alternatif plastik pengganti plastik
komersial yang aman digunakan, mudah
terurai, dan dapat digunakan sebagai solusi
mengoptimalisasi pemanfataan limbah,"
tandas Nurlailiatul. (dtc)

Jadi Pengatur Lalin

Pak Ogah Akan Diberi Honor
Jakarta, (Analisa)
Polisi menjanjikan honor bagi 'Pak
Ogah' yang akan direkrut menjadi pengatur lalu lintas. Honor itu bersumber
dari dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan.
"Rencananya, kami akan berkoordinasi dengan beberapa perusahaan
untuk memberikan CSR-nya kepada
masyarakat yang ikut berpartisipasi
dalam pengaturan lalu lintas yang kita
namakan 'Supeltas' (sukarelawan
pengatur lalu lintas)," kata Direktur Lalu
Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim
Pagarra kepada wartawan di Mapolda
Metro Jaya, Jakarta, Rabu (26/7).
Menurut Halim, mekanisme pemberian honor tidak dilakukan melalui
kepolisian. Namun, pihak perusahaan
yang bersedia menyiapkan dana CSR

akan memberikannya langsung kepada
'Pak Ogah' yang direkrut.
"Langsung. Jadi perusahaan tersebut
langsung berikan, kita nggak bersentuhan," imbuhnya.
Polisi akan menghimpun pihak perusahaan yang mau memberikan dana CSR
untuk honor supeltas ini.
Perusahaan yang dimaksud adalah
perusahaan yang di lokasi kantornya
terdapat Pak Ogah.
"Hanya kita sampaikan, di sekitar
perusahaan tersebut ada masyarakat
yang memberikan tenaganya untuk
mengatur lalin tersebut. Jadi dia langsung antara perusahaan dengan supeltas
itu, kita tidak bersentuhan. Kita hanya
fasilitasi," katanya.
Dana CSR tersebut, ditegaskan
Halim, akan diawasi oleh perusahaan

langsung. "Kan ada anggotanya CSR,
bukan pimpinannya langsung. Ada
bagian pengelola keuangannya, ada
bagian pengawasannya. Kita hanya
membantu bahwa masyarakat ini terdata
dalam supeltas ini," tutur dia.
Rencana perekrutan, termasuk
pemberian CSR, terhadap 'Pak Ogah',
sambung Halim, bisa dikoordinasikan
dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Bisa, bisa. Kita sudah rapatkan kemarin dalam forum lalu lintas dan
angkutan jalan kemarin. Kita sampaikan ke pemerintah daerah, Dishub,
dan stakeholder yang ada waktu rapat.
Saya buka kesempatan silakan masukan
ke kami bagaimana seharusnya. Tapi
ya konsep kami ya yang seperti itu.
Adapun pro dan kontra ya wajar saja,"
tegas dia. (dtc)

Menpora: Calon Paskibraka Harus Jadi Teladan

TOLAK REKLAMASI: Pengunjuk rasa memajang tulisan dalam aksi menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,
di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (26/7).
Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum
Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) menolak rencana
reklamasi Teluk Benoa dan menolak politisi Bali yang
memanfaatkan gerakan tolak reklamasi itu hanya untuk
meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilihan
gubernur Bali pada Pilkada 2018.

Surabaya, (Analisa)
Limbah kulit udang dan biji alpukat
berhasil diinovasi menjadi bioplastik. Adalah lima mahasiswa Universitas Airlangga
(Unair) yang melakukannya. Bioplastik merupakan pengganti plastik yang ramah
terhadap lingkungan.
Lima mahasiswa jurusan kimia Fakultas
Sains dan Teknologi (FST) Unair itu adalah
Nurlailiatul Machmudah, Fitria Pebriani,
Adi Rachmadji, Tri Susanti, dan Dimas
Noor Asyari. Nurlailiatul sebagai ketua
tim peneliti menjelaskan bahwa dipilihnya
inovasi ini karena melihat penggunaan
perkakas yang terbuat dari plastik, terutama
tas, sudah semakin menggila.
Hingga Environment Protection Body,
sebuah lembaga lingkungan hidup di
Amerika Serikat mencatat bahwa setiap
tahun sekitar 500 miliar sampai satu triliun
tas plastik digunakan di seluruh dunia.
"Inilah ancaman terhadap lingkungan
hidup, sebab plastik merupakan material
yang sulit dihancurkan oleh organisme.
Untuk bisa lebur dan terurai dalam tanah,
sampah plastik butuh waktu antara 200
sampai 1.000 tahun," kata Nurlailiatul
dalam siaran pers yang diterima detikcom
melalui Humas Unair, Rabu (26/7).
Dewasa ini telah ditemukan beberapa
macam plastik biodegradable antara lain,
polihidroksi alkanoat (PHA), poli e-kaprolakton (PCL), poli butilen suksinat (PBS)
dan poli asam laktat (PLA). Namun kebanyakan bahan baku plastik biodegradable
itu masih menggunakan sumber daya alam
yang tidak diperbaharui (non-renewable

Jakarta, (Analisa)
Menpora Imam Nahrawi membuka
secara resmi Pusat Pendidikan dan Latihan (pusdiklat) bagi para calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2017 di Gedung PPPON Cibubur, Jakarta, Rabu (26/7).
Pusdiklat akan berlangsung selama
sebulan, 25 Juli-25 Agustus 2017.
Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan para calon Paskibraka agar
dapat menjalankan tugasnya dengan
baik, menaikkan dan menurungkan Sang
Saka Merah Putih pada upacara
peringatan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia ke-72 di Istana Merdeka
Jakarta, 17 Agustus mendatang.
Kepada 68 calon Paskibraka Nasional peserta diklat yang berasal dari 34
provinsi di Indonesia, Menpora berpesan
agar mereka memanfaatkan dengan baik
pelatihan yang didapat selama menjalani
diklat. Ditekankan, mereka juga harus
menjadi teladan bagi generasi muda
lainnya dan masyarakat dengan
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan
nasionalisme.
"Kalian adalah orang-orang yang istimewa yang terpilih mewakili provinsi
masing-masing untuk mengikuti pusdiklat paskibraka nasional. Harapan
saya, kalian dapat memanfaatkan momentum diklat ini dengan sebaik-

baiknya. Terutama untuk membangun
sikap disiplin, rasa cinta pada tanah air
serta persatuan dan kesatuan dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Menpora pada acara
pembukaan Diklat Paskibraka Nasional
2017 yang juga dihadiri Plt Deputi
Bidang Pengembangan Pemuda, Jonni
Mardizal, Staf Ahli Bidang Kerjasama
Kelembangaan Adiati Noerdin dan
Kepala Staf Garnisun Tetap 1 Jakarta,
Brigjen TNI AAB Maliogha.
"Kalian juga harus menjadi teladan
dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. NKRI
harus kita jaga bersama sampai selamalamanya. Tidak boleh lagi tergoda dengan isme-isme baru yang ingin merongrong NKRI. Karena kalian adalan
calon pemimpin di masa mendatang,"
imbuhnya.
Menpora lebih lanjut mengatakan,
diklat ini sungguh sangat berarti bagi
sebuah pembentukan karakter, watak
dan kedisiplinan dan kemampuan para
calon paskibraka.
"Selama mengikuti diklat kalian akan
ditempa menjadi manusia yang disiplin
dan berwawasan luas. Bukan hanya fisik
dan kemampuan baris-berbaris. Di sini
mental kalian juga akan ditempa untuk
bersatu dalam perbedaan. Kalian berasal
dari berbagai macam agama, suku, ras,

bahasa dan budaya berkumpul di sini
untuk menyatukan niat dan langkah
dalam rangka mengibarkan Sang Saka
Merah Putih. Karena itu mari kita
tunjukkan melalui sikap dan perbuatan
sebagian anak bangsa bahwa bangsa
Indonesia adalah orang yang toleran
bangsa yang menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan,"
tandanya.
"Semoga kalian dapat mengikuti setiap materi pelatihan selama diklat. Dan
dapat menjalankan tugas dengan baik
pada 17 Agustus mendatang. Sehingga
menjadi kebanggaan keluarga, sekolah,
daerah asal dan masyarakat semuanya,
" imbuhnya.
Berbeda dengan sebelumnya, tahun
ini Kemenpora meniadakan seleksi
tingkat nasional bagi para calon paskibraka. Jumlah perwakilan dari setiap
provinsi pun dikurangi dari semula empat calon menjadi dua calon (satu putra
dan satu putri).
Dua wakil dari Sumut adalah Faldy
Ichsan Siregar (putra) siswa SMA Negeri
1 Medan dan Ruth Cheline Eglesya Purba
(putri), siswi SMA Negeri 2 Binjai.
Dijadwalkan pada 15 Agustus mendatang para calon paskibraka nasional 2017
akan dikukuhkan oleh Presiden Joko
Widodo di Istana Negara Jakarta. (rm/
gun)

Antara/budi candra setya

KERETA DOMBA: Sejumlah anak-anak menaiki kereta domba di Gombengsari,
Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (26/7). Kereta mainan anak itu ditarik menggunakan
domba dan disewakan.

SilkAir Alihkan Sejumlah Penerbangan ke Scoot
Jakarta, (Analisa)
SilkAir, maskapai penerbangan regional
Singapore Airlines, akan mengalihkan layanan rute penerbangan Singapura-Kuching
(Malaysia) dan Singapura-Palembang (Indonesia) ke Scoot, maskapai penerbangan
bertarif rendah yang juga merupakan anak
perusahaan milik Singapore Airlines,
masing-masing mulai 29 Oktober 2017 dan
23 November 2017.
Saat ini, SilkAir memiliki jadwal penerbangan empat kali seminggu ke Kuching
dan tiga kali seminggu ke Palembang.
Layanan operasional Scoot untuk kedua
rute ini bertujuan untuk mengoptimalkan
penggunaan armada Singapore Airlines
Group, sekaligus untuk memenuhi permintaan pelanggan di kedua rute tersebut. Scoot
dijadwalkan memulai penjualan tiket dalam
waktu dekat.
Penjualan tiket untuk rute penerbangan
Kuching di bulan Agustus dan Palembang
di bulan Oktober, sementara menunggu
persetujuan akhir dari regulator.
"Pengalihan layanan rute penerbangan
tujuan Kuching dan Palembang ke Scoot
dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan
sumber daya SIA Group dan juga untuk
memenuhi kapasitas demi memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik," ujar
Chief Executive SilkAir Foo Chai Woo.
SilkAir akan tetap beroperasi untuk
melayani di empat rute penerbangan tujuan
Malaysia, seperti Kota Kinabalu, Kuala

Lumpur, Langkawi dan Penang. Sedangkan
untuk tujuan Indonesia, layanan penerbangan SilkAir akan tetap melayani 11 kota,
seperti Balikpapan, Bandung, Denpasar
(Bali), Lombok, Makassar, Manado, Medan,
Pekanbaru, Semarang, Surabaya dan
Yogyakarta.
Penambahan rute Kuching dan Palembang ke dalam layanan penerbangan Scoot
akan meningkatkan jumlah destinasi penerbangan Scoot ke Malaysia menjadi enam,
dan empat untuk Indonesia.
Saat ini, kota tujuan yang dilayani Scoot
di Malaysia meliputi, Ipoh, Kuala Lumpur,
Langkawi, Penang dan Kuantan, yang akan
mulai beroperasi pada bulan Februari 2018;
sedangkan kota tujuan yang dilayani Scoot
di Indonesia meliputi Denpasar (Bali),
Jakarta dan Surabaya.
SilkAir akan membantu para pelanggan
yang telah membeli tiket untuk rute
penerbangan Kuching dari tanggal 29
Oktober sampai seterusnya dengan memberikan pilihan untuk mengubah destinasi
penerbangan mereka ke destinasi SilkAir
yang lain di Malaysia atau tetap melanjutkan
perjalanan mereka ke Kuching dengan
menggunakan layanan penerbangan Scoot.
Sebagai alternatif, pelanggan juga dapat
memilih pengembalian biaya tiket secara
penuh. Opsi yang sama juga berlaku untuk
pelanggan yang telah memesan tiket rute
penerbangan tujuan Palembang dari 23 November. (rel/ht)
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ADI Bertanggung Jawab Siapkan
Generasi Muda Cerdas
Kisaran, (Analisa)
Dosen yang tergabung dalam Asosiasi
Dosen Indonesia (ADI) memiliki tanggungjawab untuk menyiapkan generasi muda yang
memiliki kecerdasan emosional dan spiritual.
Kecerdasan emosional dan sipritual itu
akan mengantarkan generasi yang handal
dan mampu bersaing di tingkat regional,
nasional, dan internasional.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Umum
MPW Sumut, Dr Joharis Lubis MM MPd saat
membuka Rapat Kerja (Raker) MPC ADI
Kabupaten Asahan di UNA, Rabu (26/7).
Joharis mengingatkan kepada para dosen
di Asahan, agar senantiasa meningkatkan
kualitas pembelajaran dosen hal itu menyusul
arus globalisasi modern yang kian berkembang serta sebagai upaya dalam meningkatkan moralitas generasi muda.
Dia juga mendorong para dosen di Asahan agar aktif membuka ruang ilmiah berupa
seminar oleh dosen, sehingga keberhadiran
ADI di masyarakat dapat dirasakan dan
dibutuhkan pemerintah.
Selain itu, dosen harus meningkatkan

kemampuam menulis karena itu kebutuhan
dosen untuk menyusun kepangkatan. “Dosen
harus mampu menulis,” tegasnya.
Ketua MPC Asosiasi Dosen Indonesia
(ADI) Kabupaten Asahan, Dr H Muh Saleh
Malawat juga mendorong para dosen untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia (SDM) dan kesejahteraan.
Apalagi ADI bersifat profesi yang
menampung aspirasi dosen dan menjalankan
profesionalisme tenaga pengajar dalam
bidang masing-masing. “Organisasi ini
sifatnya profesional. Keterbukaan dan kekeluargaan bagi profesi dosen,” ujarnya.
Saleh menambahkan, ADI Kabupaten
Asahan yang terdiri dari 75 orang pengurus
merupakan ujung tombak dari perguruan
tinggi dan sekolah tinggi yang ada di Asahan
dalam menumbuhkan serta membangun
sumber daya manusia di perguruan tinggi
dosen bersangkutan.
Raker ADI Asahan itu, selain dihadiri
para dosen juga dihadiri Wakil Rektor III
UNA Ir Ansharuddi dan beberapa pimpinan
perguruan tinggi. (aln)

Dinas Pendidikan Pakpak Bharat
Kunjungi Unimed
Pakpak Bharat, (Analisa)
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak
Bharat dipimpin Kepala Dinas Master Padang
didampingi Sekdis Sampe Boangmanalu,
pekan lalu berkunjung ke Universitas Negeri
Medan (Unimed). Kedatangan rombongan
disambut Rektor Prof Syawal Gultom
didampingi Wakil Rektor IV Sarihar
Situmorang.
Dalam pertemuan Kadis memaparkan
secara rinci kemajuan dan perkembangan
maupun yang akan dilaksanakan seputar
pendidikan di Pakpak Bharat.
Dikatakan, guna mencetak generasi yang
unggul, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam kendali Bupati Remigo Yolando
Berutu telah melakukan berbagai upaya baik
peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM
guru, sarana prasarana maupun pemberian
bantuan beasiswa bagi setiap lulusan yang
kuliah di perguruan tinggi negeri.
Mendapat gambaran secara lengkap dan
terperinci, Rektor Unimed menyarankan agar
pihak Pemkab melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap mahasiswa penerima beasiswa demi tercapainya mutu yang maksimal.
Wakil Rektor Manihar Situmorang, juga
menyampaikan monitoring dilakukan agar
siswa ke depan penuh dengan kehati-hatian
dalam pemilihan jurusan, untuk mengindari

kerugian-kerugian pilihan jurusan pada adik
kelasnya ke depan.
Melalui temu ramah ini juga didapat
beberapa poin penting menjadi catatan yang
dapat dipetik antara lain, bidang pengabdian
masyarakat, yakni dengan banyaknya putra/
i Pakpak Bharat menjalani perkuliahan di
Unimed ke depan diharapkan mahasiswa
dapat melakukan pengabdian masyarakat
melalui kuliah kerja nyata (KKN) di
Kabupaten Pakpak Bharat.
Selanjutnya, bidang penelitian, guru, kepala sekolah, pengawas akan direkrut untuk
didampingi dalam melaksanakan penelitian,
khususnya dalam bidang pendidikan seperti
Penelitian Tindakan Kelas yang didampingi
oleh Dosen Unimed.
Peta pendidikan dimaksudkan agar dinas
pendidikan dapat mengcover antara kebutuhan dan ketersediaan guru profesional bagi
tiap jenjang pendidikan sehingga mutu
pendidikan dapat dipertanggungjawabkan
dengan kuantitas dan kualitas.
Membuat master plan tentang pengembangan sumber daya manusia yang disiapkan
sebagai SDM yang mampu bersaing dalam
ilmu pengetahuan, (informasi teknologi/
berbasis IT) sehingga pengembangan daerah
ikut terdorong baik secara fisik maupun psikis
dengan daya SDM yang andal. (brt)

Analisa/istimewa

BERSAMA REKTOR: Kadis Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat, Mester Padang
bersama rombongan foto bersama dengan Rektor Unimed, Syawal Gultom.

Peringatan Hari Anak Nasional

Anak Miliki Hak Asasi
dan Dihargai

Analisa/novi dahlia

DIABADIKAN: Asisten I Pemko Binjai, Otto Harianto, didampingi Wakil
Ketua II PKK Kota Binjai, Erni Mafullah, diabadikan bersama anak-anak
pemenang lomba peringatan Hari Anak Nasional 2017, Rabu (26/7).

Binjai, (Analisa)
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar peringatan
Hari Anak Nasional dan seluruh rangkaian kegiatan diisi dan
dimeriahkan anak-anak, di Pendopo Umar Baki Jalan Veteran,
Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Rabu (26/7).
Walikota Binjai, HM Idaham melalui Asisten I Pemko Binjai, Otto Harianto mengatakan, tujuan penyelenggaraan Hari Anak Nasional sebagai momentum mensosialisasikan
hak-hak anak yang disepakati dunia,
dan diratifikasi Pemerintah Republik
Indonesia dalam Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002, yaitu tentang
Perlindungan Anak.
Anak-anak memiliki hak asasi yang
butuh untuk diakui dan dihargai. Anak
berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu,
sesuai potensi, minat dan bakatnya.
Anak berhak atas pelayanan keseha-

tan, bebas berpendapat.
“Hal yang penting, juga anak berhak
untuk bermain, bergaul, memanfaatkan
waktu luang, dan beristirahat. Kita
sebagai orang dewasa berkewajiban
memberikan perlindungan pada anak,
terhadap diskriminasi, eksploitasi, ekonomi, maupun seksual, kekerasan, penganiayaan dan sebagainya,” tegasnya.
Dikatakannya, anak membutuhkan
kasih sayang, perhatian, kedekatan
yang tidak bisa digantikan dengan
uang. Anak juga membutuhkan ketegasan disiplin dalam membentuk
kepribadian, namun bukan kekerasan
yang akan menimbulkan trauma.

“Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, marilah kita manfaatkan untuk mengevaluasi perilaku kita,
apakah telah dapat memenuhi hakhak anak,” pinta Otto.
Sosialisasikan pengetahuan tentang
hak anak kepada lingkungan, sehingga
anak-anak terjamin kehidupannya.
Ciptakan lingkungan sebagai surga
bagi anak-anak generasi penerus
bangsa, harapan depan bangsa.
Ketua TP PKK Kota Binjai, Lisa
Andriani M Idaham, diwakili Wakil
Ketua II TP PKK, Erni Mahfullah,
menjelaskan tema Hari Anak Nasional 2017 yakni, perlindungan anak
dimulai dari keluarga. Hal ini berarti
keluarga merupakan awal mula
pembentukan kematangan individu,
serta kepribadian seorang anak. Baik
buruknya keluarga akan menjadi
cerminan bagi masa depan anak.
“Baik buruknya karakter anak ditentukan pola pengasuhan yang diberikan keluarga dan lingkungan terdekat anak,” ungkapnya.
Keluarga merupakan miniatur
masyarakat yang kompleks, karena
dimulai dari keluarga seorang anak
mengalami proses sosialisasi. Dalam
keluarga seorang anak belajar memahami, menghayati, dan merasakan
segala aspek kehidupan yang ada,
sehingga diharapkan kepada orangtua
agar dapat menumbuhkan kembangkan potensi anak sesuai dengan minat
dan bakat yang ada dalam diri anak.
Peringatan Hari Anak Nasional
dimeriahkan dengan penampilan dari
anak-anak Kota Binjai, mulai dari
tingkat TK sampai SMA, dan acara
diakhiri dengan pembagian hadiah
kepada para pemenang lomba Hari
Anak Nasional. (nov)

Terkait Pilgub Sumut

KPU Terbitkan 5 Peraturan Terbaru
Rantauprapat, (Analisa)
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota, dijadwalkan serentak pada 27 Juni 2018.
Khusus terkait Pilgub KPU Pusat mengeluarkan lima peraturan terbarunya.
“Kelima peraturan itu bersinggungan dengan proses dan tahapan
Pilgub dan Wagub,” kata Ketua KPU
Kabupaten Labuhanbatu, Hj Ira Wirtati
kepada wartawan, Rabu (26/7). Dalam
persiapannya, KPU Pusat sudah mengeluarkan peraturan terbaru beserta
pasal dan keterangannya.
Pertama, PKPU Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal. Dijadwalkan, 12 Oktober
2017 masuk pembentukan adhock
PPK dan PPS, penyusunan data
pemilih sejak 30 Desember 2017. Pada
9 November 2017, pengumuman
syarat minimal dukungan calon
perseorangan, pendaftaran pasangan
calon pada 1 Januari 2018, penetapan
pasangan calon pada 12 Februari
2018, pelaksanaan pemungutan suara

pada 27 Juni 2018 serta penetapan
pasangan calon terpilih pada Juli 2018.
Untuk Nomor 2 tahun 2017 tentang
Pemuktahiran Data dan Penyusunan
Pemilih. “Pemilih nantinya harus yang
memiliki e-KTP,” ujarnya.
Setiap TPS nantinya, jumlah pemilih maksimal 800 orang yang akan
melakukan pencoblosan untuk Cagub
dan Wagub Sumut, Cabup dan Wabup
serta Cawalkot dan Wakil Walkot.
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan. Jadi,
untuk Cagub dan Cawagub, minimal
didukung 20 persen dari jumlah kursi
DPRD atau 25 persen dari akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilu
2014 lalu. Jika terdapat calon perseorangan, lanjut Ira, pasangan Cagub
dan Cawagub didukung minimal 10
persen masyarakat jika jumlah penduduk sampai dengan 2 juta.
Jika penduduk 2 sampai 6 juta jiwa,
didukung minimal 8,5 persen jiwa.
Jika lebih 6-12 juta, didukung minimal 7,5 persen jiwa serta jika jumlah
penduduk di atas 12 juta, didukung

minimal 6,5 persen.
PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang
Kampanye. Seperti pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye, pamasangan
alat peraga, debat publik, igelar sejak 15
Februari - 23 Juni 2018,” sebut Ira.
Untuk kampanye media massa
cetak dan elektronik, dijadwalkan
pada 10 - 23 Juni 2018.
Selanjutnya, untuk Peraturan
Nomor 5 tahun 2017 tentang fasilitasi.
Nantinya, KPU akan memfasilitasi
tahapan debat publik, pengadaan dan
penyebaran bahan kampanye (Flyer,
template, pamflet, poster), pemasangan alat peraga dan iklan media
massa cetak dan elektronik.
Namun, pasangan calon dapat
mencetak tambahan bahan kampanye
tetapi paling banyak 100 persen dari
jumlah KK pada daerah pemilihan
dengan ketentuan ukuran yang ditetapkan dan hingga saat ini, pihak KPU
Kabupaten Labuhanbatu sedang
melakukan pendalaman terkait keluarnya 5 Peraturan KPU terkini itu. (ra)

Soekirman Ajak
Masyarakat Bersatu
Serbajadi, (Analisa)
Bupati Soekirman kembali melakukan kunjungan
silaturahminya dengan masyarakat Kecamatan Serbajadi di
Kantor Camat Serbajadi, Selasa (25/7). Dia mengajak seluruh
masyarakat untuk selalu bersyukur atas anugerah serta masih
dilindungi Allah SWT dan dijauhkan dari bencana alam.
Dijelaskannya tugas pemerintah yaitu dibidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah
diatur undang-undang. Terkait pembangunan khususnya
pendidikan yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat,
kedepannya diharapkan komitmen semua kecamatan di Sergai
mengadakan bangunan untuk pendidikan madrasah.
Bupati juga mengimbau kepada masyarakat agar
mewaspadai kesenjangan ekonomi yang dapat memicu
perpecahan, penyalahgunaan narkoba, provokasi dari pihakpihak yang tidak bertanggung jawab serta terorisme dan
radikalisme yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi.
“Melalui pendidikan agama merupakan salah satu langkah
antisipasinya, mari kita selamatkan keluarga dan saudara
kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan saling
mempererat silaturahmi. Hal ini agar kita sebagai masyarakat
tetap bersatu padu dalam mendukung pembangunan guna
mewujudkan Kabupaten Sergai yang unggul, inovatif dan
berkelanjutan,” ujarnya.
Camat Serbajadi Drs Zulkan didampingi Muspika dalam
sambutannya menyampaikan Kecamatan Serbajadi yang
terdiri dari 10 desa ini cukup kompak bersaudara dengan
berbagai suku dan agama.
Dikatakannya, bahwa seluruh komponen masyarakat
sangat mendukung program pembangunan yang dilakukan
pemerintah daerah. “Mari kita saling bahu membahu
bekerjasama dan bersama-sama bekerja agar menjadi lebih
baik serta berguna bagi masyarakat banyak,” ujarnya.
Sementara tokoh masyarakat Kecamatan Serbajadi secara
bergantian yaitu H Sonyo, H Sukirman dan Sarjono
mengungkapkan rasa syukur dan doa atas kepemimpinan
Bupati Soekirman dan Wabup Darma Wijaya, kiranya selalu
amanah dalam memimpin masyarakat Sergai.
Acara diisi dengan tepung tawar jamaah calon haji asal
Kecamatan Serbajadi serta penyerahan santunan kepada
anak yatim piatu yang berasal dari infak pegawai Kantor
Camat Serbajadi dan masyarakat.
Setelah di Kecamatan Serbajadi usai, bupati beserta
rombongan melanjutkan kunjungannya ke Kecamatan
Bintang Bayu. Kegiatan diawali dengan peresmian Tugu
Kampung KB serta disambut dengan tarian adat dan
pemakaian ulos di Dusun I Desa Dolok Masango Kecamatan
Bintang Bayu.
Camat Bintang Bayu Sri Hernawati menyampaikan acara
yang diadakan rutin setiap tahun ini agar terus berkelanjutan
guna mendekatkan masyarakat dengan pemimpinnya. "Doa
dan dukungan dari masyarakat Kecamatan Bintang Bayu
kepada pemimpin Tanah Bertuah Negeri Beradat dalam
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,"
kata Camat Bintang Bayu. (mz)

Analisa/m zulfadly

BERSALAMAN: Bupati Sergai Soekirman didampingi Ketua
TP PKK Hj Marliah Soekirman sedang bersalam-salaman
pada acara silaturahmi dengan masyarakat, Selasa (25/7).

Antara/aditya pradana putra

EKSPOR FLORIKULTURA: Petani memanen bunga hebras (Gerbera L.) untuk
dipasok sebagai bunga hias di salah satu perkebunan di Bandungan, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/7). Pemerintah mendorong pelaku sektor florikultura
(bunga dan tanaman hias) untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi
untuk kebutuhan ekspor sehingga dapat bersaing di pasar bunga dunia yang nilainya
mencapai 55 miliar dollar AS per tahun.

Antara/muhammad arif pribadi

PANAHAN SIKEREI: Sikerei (orang yang ahli dalam pengobatan) menarik busur anak panah
saat mengikuti Festival Panah Tradisional Mentawai di Desa Muntai, Kecamatan Siberut
Selatan, Kabupaten Kepuluan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (26/7). Pada festival panah
tradisional ini Sikerei memperlihatkan kemampuannya untuk memanah kepada pengunjung.

Antara/mohamad hamzah

Antara/budi candra setya

Antara/wahdi septiawan

HARGA NAIK: Petani menjemur kelapa yang telah dibelah untuk dikeringkan menjadi kopra
di Desa Sibedi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu (26/7). Harga kopra di tingkat petani
naik dari rata-rata Rp7.500 menjadi Rp11.800 per kilogram yang dipicu naiknya permintaan
pasar sementara produksi kopra kian berkurang.

PRODUKSI KOPI: Seorang pekerja memanen kopi di perkebunan Gombengsari,
Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (26/7). Hasil kopi dalam negeri pada tahun ini mencapai
691 ribu ton atau meningkat 16 persen dari tahun sebelumnya, dan Indonesia berada pada
urutan penghasil kopi terbesar keempat dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia.

RAKIT HIAS: Peserta lomba rakit hias dari sejumlah kecamatan di Kerinci bersiap
mengikuti perlombaan di Danau Kerinci, Jambi, Rabu (26/7). Kegiatan yang diikuti peserta
dari 16 kecamatan setempat tersebut untuk memeriahkan Festival Masyarakat Peduli Danau
Kerinci (FMPDK) ke-16 dan sekaligus upaya menarik kunjungan wisatawan ke daerah itu.
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Polres Langkat Musnahkan
Ganja dan Sabu
Langkat, ( Analisa)
Polres Langkat memusnahkan narkoba dengan membakar seba nyak 83,5 kg lebih ganja sitaan dari sembilan
tersangka kurirnya dan memblender 271,7 gram sabu
merupakan hasil sitaan dari tiga tersangka pembawanya.
Pemusanahan dilakukan Kapolres
Langkat, AKBP Dede Rojudin bersama perwakilan dari Kejaksaan Stabat, perwakilan Pengadilan Negeri
Stabat Safwanuddin Siregar dan Kasi
Berantas BNNK Langkat, Kompol
Ediyanto di halaman Jananuraga Mapolres Langkat, Rabu (26/7).
Kapolres Langkat, AKBP Dede
Rojudin didampingi Kasat Narkoba
AKP Supriyadi Yantoto, usai pemusnahan kepada Analisa, menjelaskan,
pemusnahan ini berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika, penyidik dapat melakukan
pemusnahan barang bukti, setelah
mendapat izin penetapan status sitaan terhadap barang bukti narkotika
dari Kejari.
Barang bukti yang dimusnahkan
Analisa/zainal abidin

TERBARING: Abil sedang terbaring di ruang Melur RSUD Sultan Sulaiman yang dijaga ayahnya Wasren dan ibunya
Sariani, Rabu (26/7).

Abil Menderita Gizi Buruk
Sei Rampah, (Analisa)
Sungguh malang nasib Abil. Bocah
berusia 8 tahun yang berdomisili di
Dusun Karangsari, Desa Pegajahan
Kecamatan Pegajahan,Sergai ini harus
dirawat dan berobat di RSUD Sultan
Sulaiman di Desa Firdaus Kecamatan
Sei Rampah,Sergai karena menderita
gizi buruk.
Ayah Abil, Wasren (39) didampingi
istrinya Sariani ketika ditemui wartawan
di ruang Melur RSUD Sultan Sulaiman
menyebutkan dari hasil pemeriksaan
dari tim medis bahwa Leukosit 1.700/

mm3 dan Kader Hemoglobin (Hb) 4.2
gram/dl. Berat badannya 11 Kg. Semestinya bocah yang normal itu menurut perawat timbangan berat badannya
sudah mencapai 16-22 Kg.
Wasren mengatakan sejak Abil lahir hingga usia 8 tahun,dia tidak mau
makan dan hanya minum susu saja.
Dia sering mengalami kepanasan dan
susah tidur pada malam hari, berbicara
suaranya kurang jelas. Abil merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.
“Sudah seminggu dia berhenti minum
susu. Tidak lama kemudian ia dibawa

ke RSUD ini. Dan setelah dilakukan
pemeriksaan oleh perawat baru lah
diketahui penyakit yang dideritanya,”
ujarnya.
Sebelumnya, sekitar tiga bulan lalu
Abil pernah dibawa kebidan dan hasil
pemeriksaan hanya sekadar masuk
angin saja. Pengobatan tradisional juga
sudah pernah dilakukan namun hasilnya tetap sama.
Dia berharap Abil cepat sembuh
setelah mendapatkan perawatan dan
pengobatan di RSUD Sultan Sulaiman
ini. (bah)

Dua Tersangka Kasus Penganiayaan Ditahan
Tarutung, (Analisa)
Dua tersangka kasus dugaan penganiayaan, yang juga merupakan anggota
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), MS dan AT resmi ditahan Satuan
Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres
Taput.
Kasubbag Humas Polres Taput, Aiptu W.Baringbing SH menegaskan, kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke
depan untuk kepentingan penyidikan.
“Setelah dilakukan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) ulang, penyidik
langsung melakukan penahanan terhadap MS dan AT untuk kepentingan
penyidikan,” jelasnya, Rabu (26/7).
Menurutnya, penahanan ini dilaku-

kan sesuai dengan wewenang penyidik
dan pasal yang dilanggar kedua tersangka. “Penahanan merupakan wewenang
penyidik sesuai dengan pasal yang dilanggar,” ucapnya.
Ketika ditanya, kenapa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol
PP) Taput RS yang diduga turut terlibat
dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,
belum juga dilakukan penahanan? Baringbing mengatakan, pihaknya belum
melakukan penahanan terhadap RS
karena yang bersangkutan belum dipanggil ulang untuk BAP.
“Tapi kita sudah melayangkan surat
pemanggilan, Rabu (26/7) terhadap RS
untuk bisa hadir pada Jumat (28/7),”
katanya.

Ketika ditanya lagi apakah nanti
setelah Kasatpol PP Taput, RS hadir
dan selesai melangkapi BAP-nya penyidik akan melakukan penahanan, Baringbing menjawab hal itu nanti tergantung hasil pemeriksaan dan pertimbangan penyidik.
“Kalau soal penahanan tergantung
hasil pemeriksaan dan pertimbangan
penyidikan Kasatpol PP Taput, RS, dan
dua anggotanya, MS dan AT sebelumnya dilaporkan Dian Anugrah Hutabarat
(28), warga Jalan Ompu Lalo Lumbantobing Kelurahan Huta Toruan VII
Kecamatan Tarutung ke Satreskrim
Polres Taput atas kasus dugaan penganiayaan.
(can)

ini hanya semata-mata untuk pengamanan saja. Karena wilayah Polres
Langkat banyak mendapatkan barang
bukti dari hasil razia, sebab keterbatasan tempat dan kerawanan-kerawanan yang timbul dari penyimpanan
dilakukan pengamanan dengan cara
pemusnahan.
Semua barang bukti itu, kata Kapolres, disita dari 12 penumpang bus
umum berbeda, saat petugas menggelar razia guna mengantisipasi melintas dan masuknya peredaran narkoba
di depan pos lalu lintas Sei Karang
Desa Kuala Begumit Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
Keseluruhan barang bukti yang
dimusnahkan merupakan hasil
tangkapan pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat medio 11 Juni

hingga 24 juli 2017.
Tersangka MS alias Adi, ditangkap
dari bus Sempati Star BL-7557 AA
bersama barang bukti 4.783,9 gram
ganja, Minggu (11/6) pukul 07.00 WIB,
Tersangka MR alias Dani, ditangkap
dari bus Pusaka BL-7715 PB, bersama
barang bukti 10.410,5 gram ganja,
Minggu (11/6) pukul 08.00 WIB.
Tersangka MM alias Muhad ditangkap dari bus Simpati Star BL7922 A, bersama barang bukti dengan
8.813,7 gram ganja, Senin (12/6) pukul
09.30 WIB. Barang bukti ganja seberat 4.815,6 gram disita dari tersangka YN alias Een, saat naik bus Sempati Star BL-7911 AA, Selasa (13/6)
pukul 08.30 WIB.
Dari tersangka SB alias Iful disita
barang bukti ganja seberat 9.258,3
gram, ketika naik menggunakan bus
Putra Pelangi BL-7545 AA, Selasa
(13/6) pukul 10.00 WIB. Dari tersangka AM alias Angga disita ganja
seberat 9.035,9 gam, saat dia naik
bus Anugrah BL-7895 AA, Minggu
(18/6) pukul 08.00 WIB.

Linmas Paluta Dilatih Kedisiplinan
Paluta, (Analisa)
Sebanyak 120 personel pelindung masyarakat (Linmas) yang tergabung bersama
dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mengikuti pelatihan disiplin dan kemampuan dasar khusus bagi anggota Linmas,
Rabu (26/7).
Kasatpol PP Paluta Yusuf MD Hasibuan
melalui Kabid Linmas Irsan Zulkifli Siregar
menyebutkan pelatihan ini dimaksudkan
meningkatkan disiplin dan kemampuan dasar
anggota Linmas dalam menjalankan tugas
untuk membantu menjaga keamanan dan
ketertiban di tengah masyarakat.
Selain itu, latihan ini merupakan program
tahunan yang dikhususkan kepada seluruh
anggota Linmas Kabupaten Paluta yang berjumlah 120 orang dalam rangka memberikan
kemampuan dasar, disiplin serta pengetahuan
tentang pengamanan dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan
masyarakat.
"Ada 120 peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan disiplin dan kemampuan
dasar yang dikhususkan untuk personel Linmas," ujarnya.
Lanjutnya, pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dan mendatangkan

pelatih sebanyak 4 orang yang merupakan
personel TNI AD dari kesatuan Koramil 05
Padang Bolak.
Selain melakukan pelatihan baris-berbaris,
peningkatan ketahanan fisik, peningkatan
akhlak dan moral serta pembekalan pengetahuan dasar dan peraturan yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas Linmas.
"Pelatihannya meliputi kemampuan dasar,
peningkatan disiplin, akhlak dan moral serta
peningkatan wawasan yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas," katanya.
Pihaknya berharap, dengan dilaksanakannya pelatihan ini, kualitas personel Linmas
Paluta semakin meningkat. Baik dari sisi kemampuan, fisik, keterampilan hingga wawasan
pengetahuan tugas dan wewenang Linmas.
Sementara, salah seorang pelatih Ali Muda
Harahap yang merupakan personel TNI AD
dari kesatuan Koramil 05 Padang Bolak mengatakan pihaknya diberikan kepercayaan untuk memberikan pelatihan kepada seluruh
personel Linmas Kabupaten Paluta.
Seluruh personel diberikan pelatihan fisik,
mental, moral dan pelatihan kemampuan
dasar lainnya sehingga seluruh personel Linmas Paluta nantinya siap dalam menghadapi
segala momen dalam pelaksanaan tugas di
lapangan. (ong)

Lomba Karya Tulis dan Foto Humanis
Binjai, (Analisa)
Memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, Kepolisian Resor (Polres) Binjai menyelenggarakan “Lomba Karya Tulis
Populer dan Foto Humanis tentang Polisi” kategori umum dan pelajar.
Kegiatan yang terlaksana atas kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai dan Kelompok Kerja Wartawan Unit Polres Binjai
itu, mengusung tema “Mewujudkan
Polisi yang Promoter (Profesional,
Modern, dan Terpercaya).”
Ketua Panitia Perlombaan, Dedi
Anora kepada Analisa, Selasa (25/7)
menyatakan, Lomba Karya Tulis Populer dan Foto Humanis tentang Polisi, diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan hubungan kemitraan yang
strategis antara polisi dengan masyarakat.
Pendaftaran dan penyerahan karya
tulis populer maupun karya foto hu-

manis peserta, dimulai 30 Juli - 14
Agustus 2017, serta dilakukan di Kantor Sub Bagian Hubungan Masyarakat
(Subbag Humas) Polres Binjai, ataupun di Warkop Jurnalis Binjai.
Menurut Dedi, karya tulis populer
dan karya foto humanis harus mengusung tema yang ditentukan, merupakan
karya terbaru dan bukan hasil plagiat,
belum pernah diterbitkan di media massa, serta diserahkan dalam bentuk print
out dan softcopy melalui e-mail
“pokjapolresbinjai@gmail.com”, dengan format subjek lomba karya tulis
populer/foto humanis-judul-nama peserta.
Khusus print out karya tulis populer, tulisan diketik rapi pada kertas A4,
ukuran huruf 12, dan line spacing 1,5,
dengan jumlah huruf minimal 3 ribu
karakter. Sedang untuk karya foto humanis, diserahkan dalam bentuk foto
warna ukuran jumbo.
“Pendaftaran lomba karya tulis po-

puler dan karya foto humanis tidak
dipungut biaya alias gratis,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, saat pendaftaran
dilakukan, peserta wajib mengisi formulir yang telah disediakan panitia,
menyerahkan biodata ringkas, nomor
telepon, alamat e-mail, serta fotokopi
KTP ataupun kartu identitas pelajar.
Setiap peserta hanya bisa mendaftarkan satu saja karya tulis populer maupun karya foto humanisnya.
“Nantinya setelah waktu pendaftaran ditutup, seluruh karya tulis populer dan foto humanis milik para peserta
akan diseleksi dan diberikan penilaian
oleh tim juri, mulai 15 - 16 Agustus
2017,” seru Dedi.
Nama para pemenang akan diumumkan pada puncak peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia ke72, pada 17 Agustus mendatang, bersamaan dengan penyerahan hadiah berupa piala, piagam, dan uang saku.
(wa)

Kadis Pendidikan Terima Siswa Berprestasi
Sidikalang, (Analisa)
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Rosema Silalahi menerima
kunjungan peraih medali perunggu
Olimpiade Sain Nasional (OSN) bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam,
Christian Hutajulu di ruang kerja di
Sidikalang, Rabu (26/7).
Christian adalah siswa kelas SD St
Josef Sidikalang putra dari keluarga
Sahat Hutajulu guru SMAN 1 Sidika-

lang dan ibu Masnur boru Purba. Saat
menghadap, pelajar ini menyebut, bercita-cita jadi dokter.
Masnur mengatakan, agenda dimaksud berlangsung 2-8 Juli 2017 di Pekan
Baru. Perjalanan dari Sidikalang ke Medan ditanggung sekolah. Seterusnya,
tiket pesawat dibeli pendamping dari
Dinas Pendidikan Sumut, boru Aritonang. Seterusnya, pihaknya memperoleh biaya transportasi dari panitia pel-

Analisa/sarifuddin siregar

RAIH PERUNGGU: Peraih perunggu pada OSN 2017 di Pekan Baru, Christian Hutajulu foto bersama Kadis Pendidikan Dairi Rosema Silalahi, Anggota
DPRD Manat Sigalingging dan orang tua Masnur Purba, Rabu (26/7).

aksana sebesar Rp3,2 juta. Sehubungan itu, boru Aritonang melakukan pemotongan uang atas tiket pesawat.
Pada kontestasi tersebut, Christian
mengantongi hadiah Rp2 juta berikut
piagam penghargaan ditandatangani
Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy.
Kelemahan Christian ditemukan pada
persoalan eksperimen. Dia mengusul
alat praktek di sekolah dilengkapi.
Rosema memotivasi siswa ini agar
senantiasa belajar keras. Pendidikan
adalah jembatan menggapai masa depan. Internet sebaiknya diarahkan untuk hal positif. Pimpinan SKPD ini
menyatakan kebanggaan pada Masnur
atas bimbingan kepada anak. Kualitas
pendidikan dan mentalitas anak tidak
sepenuhnya tergantung guru. Keluarga
punya andil penting mempersiapkan si
buah hati.
Anggota fraksi Partai Hanura, Manat Sigalingging yang turut pada audiensi menyarankan para siswa berprestasi khususnya menorehkan reputasi
tingkat nasional perlu diberi reward.
Ini penting guna menumbuhkan rasa
cinta pada kampung halaman. Mereka
pasti merasa dihargai. Diutarakan, selama ini, dia sering mendengar kabar
bahwa dukungan dan empati pemerintah terhadap putra terbaik relatif minim.
“Kalau sukses, capaian itu juga
mengharumkan daerah. Panitia akan
mencatat bahwa peserta berasal dari
Dairi,” kata Sigalingging. (ssr)

Kemudian sabu seberat 92,2 gram
disita dari tersangka FH alias Levi,
yang naik bus Sempati Star BL-7707
AA, Kamis (29/6) pukul 09.00 WIB.
Sedang tersangka AS alias Amir dengan barang bukti 10.480,8 gram ganja disita saat pelaku naik mobil angkutan Hotman Travel City, Selasa
(18/7) pukul 17.00 WIB.
Tersangka MN alias Nasir dengan
barang bukti 12.810,5 gram ganja,
ditangkap saat naik bus Harapan Indah BL-7396 AK, Sabtu (22/7) pukul
07.00 WIB. Sedangkan barang bukti
ganja seberat 13.179,8 disita dari tersangka RD alias Dewi, saat dia naik
bus Putra Pelangi BL-7546 AA, Sabtu (22/7) pukul 09.00 WIB.
Tersangka MY alias Yadi dengan
barang bukti 89,3 gram sabu, diamankan dari dalam bus Kurnia BL7788 PB, Senin (24/7) pukul 09.00
WIB dan tersangka AZ alias Ari dengan barang bukti sabu seberat 90,2
gram ditangkap dari bus Anugrah
BL-7782 PB, Senin (24/7) pukul
09.30 WIB. (hpg)

HM Dahril Siregar:

Deliserdang Perlu
Kawasan Kota Bisnis
Kualanamu, (Analisa)
Anggota DPRD Sumut, HM
Dahril Siregar alias Utop, menilai, perkembangan pembangunan di Deliserdang semakin
baik, apalagi ditopang dengan
keberadaan Bandara Kualanamu. Yang perlu dipikirkan ke
depan ada area khusus pembangunan kawasan kota bisnis (agro bisnis).
Penjelasan ini disampaikannya di Bandara Kualanamu, saat
akan bertolak ke Jakarta dalam
kunjungan kerja, Rabu (26/7).
HM Dahril Siregar
Menurut Utop, sapaan akrabnya, ini sangat beralasan. Soalnya, ketika hendak ke Sumatera Utara, pintunya Deliserdang. Tentunya apa saja yang hendak masuk harus melalui
Deliserdang. Dengan kondisi ini wajar dibuat kawasan
kota bisnis, sehingga peluang-peluang emas itu tidak hanya
melintas tetapi singgah di Deliserdang.
Pusat bisnis ini, menurutnya paling pantas daerah
Kecamatan Percut Sei Tuan. Kenapa? Sebab daerahnya
luas dan juga berdekatan dengan dua pelabuhan udara dan
laut. Selain itu, lokasi wilayah untuk pembangunannya
juga luas dan memadai.
“Sedang menimbun laut seperti reklamasi dibuat di
Jakarta untuk kawasan bisnis. Kalau Deliserdang tidak
sempat dan lokasinya ada,” sebutnya.
Hal itu sangat mudah dan kemauan pemerintah saja.
Hanya mengundang investor baik swasta dan BUMN, Deliserdang dipastikan bakal lebih maju pesat dibanding kabupaten kota lain.
Sebab, pusat bisnis ini terealisasi, yang paling diuntungkan, Pemerintahan Deliserdang karena masukan PAD semakin bertambah, perekonomian rakyat semakin meningkat,
mengurangi pengangguran karena peluang kerja semakin
banyak dan lainnya.
“Meski demikian, melihat kondisi Deliserdang saat
sekarang, saya sudah bangga, dan wajar mengapresiasi
Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, karena perannya
yang cukup aktif dalam dalam menata pembangunan dan
sektor lainnya, sehingga Deliserdang kian maju dan pesat.”
katanya. (kah)

Polsek Gebang Ringkus
Perekap Togel
Analisa/istimewa

ARAHAN: Kabid Linmas Irsan Zulkifli Siregar bersama pelatih yang didatangkan dari
Koramil 05 Padang Bolak saat memberikan pengarahan dan pelatihan kepada seluruh
personel Linmas Paluta, Rabu (26/7).

Polisi Amankan 3 Pelaku Sabu
Pematangsiantar, (Analisa)
Personel Satuan Reserse (Satres) Polres
Pematangsiantar menangkap 3 tersangka
penyalahguna narkoba, Selasa (25/7) malam.
Ketiga tersangka itu, MFP alias Aseng
(21), warga Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah
Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari, R (37),
warga Jalan Singosari Gang Salak Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, dan
MA alias Rizal (39), warga Jalan Mojopahit
Gang Mutiara Kelurahan Baru Kecamatan
Siantar Utara.
Penangkapan terhadap ke-3 tersangka itu
dibenarkan Kapolres Pematangsiantar,
AKBP Doddy Hermawan melalui Kasatres
Narkoba, AKP Mulyadi kepada wartawan,
Rabu (26/7).
Barang bukti yang diamankan dari rumah
MFP alias Aseng antara lain dompet, 35
paket sabu seberat 13,13 gram, pipa kaca,

kompeng karet dan 2 jarum sumbu.
Sedang barang bukti milik R, yang tertangkap basah mengkonsumsi sabu di salah
satu kedai tuak di Jalan Bola Kaki Kelurahan
Banjar Kecamatan Siantar Barat, bong alat
isap sabu,, potongan pipet, pipa kaca bekas
bakar sabu dan mancis.
Barang bukti yang diamankan dari AR
alias Rizal, yang ditangkap dari Jalan Nagur
Gang Angkola Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara saat akan menjual sabu
kepada petugas, 2 paket sabu seberat 1,34
gram dan uang Rp100.000.
“Sembari melengkapi administrasi penyidikan dan menunggu hasil pengecekan barang
bukti di Labfor (Laboratotium Forensik),
sebagai tindaklanjut pasca penangkapan ketiga tersangka, kita akan melakukan
pengembangan untuk mengungkap jaringannya,” tandas Mulyadi. (fhs)

Langkat, (Analisa)
Personel Reskrim Polsek Gebang meringkus penjual
kupon judi togel, saat merekap dalam rumahnya di Dusun
V Cinta rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat, Selasa (25/7) pukul 21.30 WIB.
Tersangka Li alias Wak Lik (54) yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL), kini mendekam di
sel tahanan Mapolsek Gebang guna diproses hukum lebih
lanjut.
Petugas juga menyita barang bukti uang tunai Rp52.
000, dua pulpen yang digunakan pelaku menulis pesanan
pembelinya, satu blok rekapan angka tebakan, buku tafsir
mimpi dan buku tulis berisi rekapan.
Informasi diperoleh, sebelumnya personel Polsek Gebang dipimpin Kanit Reskrim Ipda Nelson Manurung
serta anggotanya mendapatkan laporan dari masyarakat
salah satu warga Li alias Wak Lik kerap melakukan
aktivitas jual beli togel di rumahnya.
Personel Polsek Gebang bersama saksi menindaklanjuti informasi itu dengan meluncur ke lokasi yang dimaksud guna memastikan laporan itu. Setelah melakukan
penyelidikan tentang keberadaan dan aktivitas tersangka,
petugas menangkap pelaku yang sedang menulis dan
merekap togel di dalam rumahnya.
Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin melalui Kanit
Reskrim Polsek Gebang Ipda Nelson Manurung, Rabu
(26/7) mengakui penangkapan itu berkat informasi dari
masyarakat. (hpg)
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Pencak Silat Porkot Ajang
Seleksi Porwilsu
Medan, (Analisa)
IPSI Medan siap menggelar cabang
pencak silat Pekan Olahraga Kota (Porkot)
Medan 2017, dan menjadikannya sebagai
seleksi persiapan menghadapi Porwilsu dan
Porprovsu.
Sekretaris IPSI Medan Miskad Pribadi
mengatakan hal itu di Medan, Rabu (26/7).
Miskad ingin ajang Porkot Medan menjadi
puncak persaingan antar pesilat terbaik.
Karenanya, dia berharap para peserta yang
didaftarkan merupakan pesilat terbaik yang
sudah diseleksi di perguruan masing-masing.
"Kita berharap pada Porkot nanti, pesilat
yang tampil adalah yang terbaik ," ungkap
Miskad Pribadi didampingi pengurus IPSI
Medan lain Eddy Surya dan Sri Nila Kesumawati.
Dikatakan, pada Piala Gubsu 2017 di
Lubukpakam pekan lalu, Medan keluar
sebagai runner-up. Dari pelaksanaan ini peta

pencaksilat Sumut telah terbaca.
"Tugas kita seterusnya adalah mempersiapkan diri sebagai mungkin, untuk menjadi yang terbaik di Porwilsu dan Porprovsu,
dan salah satu ajang seleksinya adalah Porkot
bersama Piala Gubsu lalu," ungkapnya.
Selanjutnya Miskad berharap setiap
kontingen untuk segera merampungkan pendaftaran peserta di Sekretariat IPSI Medan,
Koordinator Kecamatan serta di KONI
Medan.
Terpisah Ketua Umum KONI Medan Drs
Eddy Sibarani mengatakan, pihaknya mengapresiasi IPSI Medan yang pada Porkot 2016
lalu tercatat sebagai cabang yang diikuti
paling banyak peserta. "Kita bangga IPSI
memiliki banyak atlet dan dari atlet yang
bertanding tentu diharapkan bisa muncul
pesilat-pesilat tangguh Medan untuk
seterusnya dipersiapkan terjun ke event yang
lebih bergengsi," sebut Eddy Sibarani. (fp)

Gowes Pesona Nusantara 2017

Warga Rejang Lebong
Jago Tanjakan
Rejang Lebong, (Analisa)
Ribuan warga peserta 'Gowes Pesona
Nusantara' berhasil mencapai finish setelah
menempuh jalan penuh tanjakan mengelilingi Kota Rejang Lebong, Bengkulu
akhir pekan kemarin.
Peserta yang terdiri dari berbagai lapisan
masyarakat tampak antusias berkumpul
sejak pagi di kota yang berada di jajaran
Bukit Barisan.
Asisten Deputi Kepemudaan Kemenpora
Drs. Sanusi membuka rangkaian kegiatan
'Ayo Berolahraga' ini didampingi Sekda
Rejang Lebong RA Denny SH dan Kepala
Dinas Pariwisata dan Olahraga Henny
Kurniati SE MM.
Saat seluruh peserta mencapai finish,
Sanusi mengaku bangga melihat para peserta
berhasil membuktikan ketangguhannya.
"Masyarakat disini benar-benar sehat, kuat
dan jago tanjakan,” ujarnya.
Menurut Bupati Rejang Lebong Drs. HA.
Hijazi yang hadir saat finish, olahraga
bersepeda merupakan olahraga favorit bagi
masyarakat Rejang Lebong.
Dengan adanya program ini masyarakat
lebih bergairah lagi untuk bersepeda.
"Karena itu kami kini merencanakan sebuah
event internasional bersepeda di gunung

(mountain bike) dengan rute melalui tempattempat wisata unik dan eksotik yang belum
dikenal masyarakat luas karena masih tersembunyi di balik hutan lebat dan aksesnya masih
sulit tapi akan segera kami bangun," ujarnya.
Bersamaan kegiatan Gowes, Bupati dan
Asdep Sanusi juga melakukan 'kick off'
bola sepak takraw sebagai tanda peresmian
kegiatan Gala Desa. Kegiatan yang menjadi
ajang kompetisi berbagai cabang olahraga
merupakan rangkaian dari program "Ayo
Olahraga" yang digagas Kementerian
Pemuda dan Olahraga.
Sebelumnya Bupati bersama para tokoh
adat 'Pat Pepulai' Telah menyerahkan tanah
dan air kepada tim turing GPN yang terus
bergerak menuju Magelang, Jawa Tengah.
Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang
Lebong Herman Firnadi S.Sos mengungkapkan tanah yang dibawa itu berasal dari
tempat yang menjadi benteng Kerajaan
Rejang Lebong bertahan menghadapi gempuran penjajah Belanda dulu.
Sedangkan airnya diambil dari mata air
yang tersembunyi di balik hutan. Air yang
sangat jernih itu dapat dikonsumsi para pejuang gerilya tanpa perlu dimasak, sehingga
tidak ada asap yang menarik perhatian tentara
Belanda.(gun)

Reuters/Eric Gaillard

PEMAIN BARU: Pemain baru klub Liga Prancis, AS Monaco (dari kiri ke kanan) Terence Kongolo, Diego Benaglio, Soualiho Meite, Wakil Presiden Monaco Vadim Vasilyev,
Youri Tielemans dan Jordi Mboula diabadikan saat perkenalan, Rabu (26/7).

SEA Games 2017 Kuala Lumpur

PSSI Target Raih Emas
Jakarta, (Analisa)
PSSI memasang target meraih medali emas untuk
Indonesia di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, meski
Satlak Prima cuma minta medali perak.
PSSI dan Kemenpora duduk satu
meja, Rabu (26/7). Dari PSSI hadir
Wakil Ketua Umum PSSI, Joko
Driyono, dan Sekjen PSSI, dan Ratu
Tisha. Adapun Kemenpora diwakili
Sesmenpora, Gatot S. Dewa Broto
yang didampingi Ketua Satuan
Pelaksana Program Indonesia
(Satlak Prima), Achmad Soetjipto.

Analisa/gunawan tarigan

START: Asisten Deputi Kepemudaan Kemenpora Drs Sanusi didampingi Sekda
Kabupaten Rejang Lebong RA Denny SH dan Kadis Pariwisata dan Kepemudaan
HennyKurniati SE melepas kegiatan Gowes Pesona Nusantara yang diikuti ribuan
warga kota Rejang Lebong Bengkulu akhir pekan kemarin.

Kejutan di Turnamen Piala Asia ke-II

PSKI Raih Juara I dan II
Medan, (Analisa)
Persatuan Sepak Kenchi Indonesia
(PSKI) mencatat prestasi membanggakan
tampil sebagai juara dan runner up Turnamen Sepak Kenchi Piala Asia II/ 2017
yang digelar di Xiao Lan,Tiongkok, barubaru ini.
Dalam event ini PSKI mengirim tiga
tim, dua kelompok senior dan satu veteran.
Hebatnya di kelompok senior, kedua
tim tampil sebagai juara dan runner up.
Sementara di kelompok veteran menempati
peringkat dua.
“Ini merupakan kejutan, sebab target
kami sebelumnya adalah masuk semifinal,”
ujar Wakil Ketua PSKI Eddy Tukimin di
Medan akhir pekan kemarin.
Di Turnamen Sepak Kenchi Asia II/
2017, tim PSKI, yang mengikuti kelas
“Push” dengan sistem pertandingan pakai
klasemen (raihan jumlah angka terbanyak),
harus menghadapi lawan-lawan tangguh.
“Kami bersyukur, dan raihan gelar ini
didapat berkat kerja keras dan kegigihan
dalam latihan.
Turnamen Sepak Kenchi Piala Asia ke2 2017 diikuti tim-tim dari Negeri Tiongkok (Guang Zhou, Jiang Men, He Nan, Fo
Shan, Zheng Zhou, Je Jiang, dan lain-lain),
Taiwan, Hong Kong, Macau, India dan
Indonesia.
Tim 2 senior PSKI bermaterikan Wilson

Tjindaidy, Iwan Klana, Chandranaga Safei, Ardjo Bahrum dan Budi tampil sebagai
juara setelah mengalahkan tim Jiang Men
(Tiongkok) dengan straight set sementara
tim 1 yang diperkuat Julius Anggono, Silindung, Jhon Meri, Herianto dan Giman
menjadi runner up setelah kalah lawan tim
Zhe Jiang.
Tim veteran yang bermaterikan Eddy
Tukimin, Indra Tjandra, Sugianto Lim,
Jhonson dan Hutomo Halim jug a menduduki peringkat dua setelah kalah lawan tim
veteran Fo Shan dengan rubber set.
Eddy menyatakan dengan pengalaman
yang mereka peroleh ini diharapkan dapat
diterapkan di Indonesia. Harapan ke depan,
keikutsertaan tim PSKI di event internasional dapat menjaga nama baik dan
mengharumkan Indonesia.
Masyarakat pecinta olahraga sepak
Kenchi di Indonesia khususnya di Sumatera
Utara sangat menyambut gembira tim PSKI
yang meraih prestasi juara di ajang internasional 2017.
“Prestasi yang diraih tim PSKI Indonesia
ini tentu dapat memotivasi pecinta sepak
kenchi Indonesia yang lagi giat-giatnya
latihan dan melakukan sosialisasi. Karena
itu dukungan berbagai pihak sangat diharapkan demi kemajuan dan perkembangan
olahraga sepak kenchi,” jelas Eddy Tukimin
mengakhiri kterangan. (js)

Analisa/istimewa

JUARA: Juara-juara tim Persatuan Sepak Kenchi Indonesia (PSKI) di event sepak
kenchi Piala Asia 2017 di Xiao Lian, Tiongkok baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut,
Sesmenpora menyinggung target
medali timnas di SEA Games 2017
yang ingin dikejar PSSI. Berkaca
hasil di Kualifikasi Piala Asia U23, Gatot menilai target yang
diajukan PSSI tidak realistis. Dalam
turnamen itu, timnas di antaranya
dikalahkan Malaysia dan diimbangi

Kejuaraan Bulutangkis
Pelajar Piala Gubsu
Medan, (Analisa)
Sedikitnya 300 pebulutangkis pelajar ambil bagian pada
Kejuaraan Bulutangkis Antar Pelajar se-Sumut
memperebutkan Piala Gubsu yang berlangsung mulai Kamis
(27/7) di GOR PBSI Sumut Jalan Pancing Medan Estate.
“Data kami himpun, para peserta berasal dari sekolahsekolah yang ada di 15 kabupaten kota di Sumut seperti
Medan, Langkat, Binjai, Serdang Bedagai, Tanjungbalai,
Asahan, Labuhanbatu Utara, Padangsidempuan, Sibolga,
Tanjungbalai, Batubara, Pematangsiantar, Langkah dari
Gunung Sitoli,” ujar Ketua Panitia Ir H Syari Arwansyah
ketika di Sekretariat Panitia Gedung PBSI Sumut.
Dijelaskan, kejuaraan ini mempertandingkan empat
nomor yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra
dan ganda putri.Peserta adalah kelahiran tahun 2000.
Syari Arwansyah yang akrab dipanggil Aweng menyebutkan, sebagain tim peserta sudah tiba di Medan, dan
mereka ditempatkan di Asrama PBSI Sumut.
Aweng juga bersyukur dan gembira, persiapan panitia
sejauh ini berjalan lancar.
Pria yang juga Sekum Pengprov PBSI Sumut ini lebih
lanjut mengatakan, Kejuaraan Bulutangkis Pelajar Piala
Gubsu digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut.
Pihak PBSI hanya sebagai penyelenggara.
Kegiatan ini menurut Aweng sangat bernilai positif.
Bahkan PBSI berterimakasih kepada Pemprovsu cq Dispora
Sumut yang menjadikan bulutangkis sebagai salah satu
event pelajar yang dipertandingdkan di Piala Gubsu.
“Kejuaraan ini turut membantu program PBSI Sumut
dalam penjaringan atlet-atlet potensial,” tambahnya.
Secara terpisah Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian
SH MSi melalui Kabid Pembudayaan Olahraga Rudi
Rinaldi S Sos menjelaskan, turnamen ini rencananya akan
dibuka Kamis (27/7) oleh Gubsu HT Erry Nuradi.(mp)

Tour de Central Celebes
Diikuti 12 Negara
Jakarta, (Analisa)
Gelaran perdana kejuaraan balap sepeda bertajuk
'Tour de Central Celebes' (TdCC) 2017 yang akan berlangsung pada 6-8 November mendatang, diperkirakan
sedikitnya diikuti 150 peserta dari 12 negara.
Event yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didukung Kementerian Pariwisata ini
diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan nusantara dan mancanegara.
Ke-12 negara yang telah memastikan bakal ambil
bagian dalam kejuaraan memperebutkan total hadiah
sebesar Rp 650 juta adalah Kanada, Singapura, Malaysia, Korea, Belanda, Kuwait, Sri Lanka, Vietnam, Filipina,
Thailand, Brunei, dan Prancis.
Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, menegaskan
daerahnya siap dan aman untuk menggelar balapan.
"Tour de Central Celebes 2017 nantinya akan mendorong masyarakat lokal untuk menampilkan persembahan
seperti musik, tari, dan budaya. Event ini juga sekaligus
ingin membuktikan Sulawesi Tengah itu aman untuk
dikunjungi. Saya juga memastikan trek yang dilalui
sudah siap dan akan menyajikan pemandangan yang
indah," ujar Longki pada acara peluncuran TdCC 2017 di
Gedung Sapta Pesona Kemenpar Jakarta, kemarin. (rm)

Thailand di babak grup. Selain itu,
Satlak Prima juga melihat hasil
pada Piala AFF 2016. Indonesia
menjadi runner-up setelah dikalahkan Thailand di babak final.
"Kami ingin konfirmasi soal target, setiap paparan Pak Tjip selalu
rapi sekali soal target medali. Harapan ketum (PSSI) juara umum di
SEA Games, tapi tadi hitunghitungannya Satlak Prima kalau
sepakbola mentok di perak," kata
Gatot di media center Kemenpora.
"Indikatornya dari pencapaian
di AFF dan lainnya. Ini supaya
PSSI punya gambaran bagaimana

mekanisme prima secara sports
science untuk menentukan taget,"
sambung Gatot.
Sementara itu, pemerintah
melalui Satlak Prima, memastikan
bakal memberikan bantuan anggaran ke sepakbola. Bantuan itu dapat
diberikan asalkan para pemain dan
ofisial yang dibantu sudah masuk
dalam Surat Keputusan (SK) Prima.
PSSI pun diakuinya sudah
mengirimkan proposal anggaran
untuk kebutuhan timnas sepakbola
sepanjang 2017 sebesar Rp60
miliar. Nominal itu bukan hanya
untuk SEA Games.

"Terserah masuknya (SK) di
bulan apa. Untuk Asian Games,
PSSI baru akan masukan pemusatan latihan tiga bulan jelang
pembukaan Asian Games, atau tiga
bulan sebelum 18 Agustus. Beberapa minggu sebelum itu, SK sudah
bisa ditetapkan," beber Gatot.
"Setelah itu (SK) keluar, Prima
sudah bisa menggelontorkan honor
atlet kecuali pelatih asing, karena
tidak cukup kalau untuk bayar
(Luis) Milla, untuk kebutuhan peralatan, untuk fasilitasi peralatan dan
ketiga soal akomodasi," dia menjelaskan.(dtc)

Ajang Perebutan Poin Juara Umum

Kejurda Motocross Seri VIII di Batubara
Medan, (Analisa)
Klub GAP siap menggelar Kejurda
Motocross dan Grasstrack Pengprov
IMI Sumut seri VIII di sirkuit RM 50
Perumnas Petatal, Desa Petatal,
Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara 5-6 Agustus 2017 mendatang.
Azhary Nasution dari klub GAP di
Medan, Rabu (26/7), mengaku gembira klubnya dipercaya menyelenggarakan Seri VIII Kejurda Motocross
dan Grasstrack Pengprov IMI Sumut
2017, serta bertekad untuk menyukseskan event tersebut.
Seri VIII yang bakal memperlombakan 12 kelas ini akan memperebutkan tropi tokoh masyarakat Petatal, Kecamatan Talawi, M Yakub
SE.MSi.
“Kejurda Motocross dan Grasstrack
Pengprov IMI Sumut yang dijadwalkan berlangsung sepuluh seri akan
menyediakan hadiah total 5 unit sepeda
motor untuk juara umum keseluruhan
seri dalam lima kategori,” ujar Azhari

Nasution didampingi Pengawas
Lomba dari IMI Sumut, Nunung
Pamela dan Scrutinering (pemeriksa
kenderaan), Dedek Black.
Kejuaraan ini akan diikuti seluruh
kroser terbaik Sumut yang bersaing
dalam 12 kelas. Seri VIII ini merupakan seri yang penting dan menentukan
poin juara umum tiap kategorinya.
Persaingan sengit , menurut Azhary
Nasution dipastikan akan mewarnai
setiap kategori dan kelasnya.
Dalam persaingan kategori Special
Engine (SE) Senior Putra, Dona yang
sementara memimpin perolehan poin
juara umum kategori ini hingga seri
VII akan bersaing ketat dengan Robby
dari tim Fajar Dolpa Labura, serta
kroser andal Sumut lainnya.
Sedangkan di kategori SE Junior,
Kevin dari Medan yang sementara
memimpin persaingan kategori ini,
akan mendapat perlawanan dari Sahala
dalam perebutan gelar juara kategori
ini.

Dalam kategori Bebek Senior,
diwarnai persaingan kroser tuan rumah
dari tim RM 50 Petatal dengan Fajar
Dolpa Labura yang sementara
memimpin poin di kategori ini.
Sedangkan peringkat sementara
kategori Bebek Campuran Modifikasi
yakni Joko (Medan) akan bersaing
ketat dengan Fahri Farera. Sementara,
di kategori Bebek Standart Pemula,
Revaldi dari tim Losta Agara memimpin peringkat sementara cukup aman
memimpin di atas.
Dua belas kelas yang akan diperlombakan dalam Kejurda Motocross
dan Grasstrack Seri VIII 2017 adalah
Bebek Std Pemula s/d 125cc, Bebek
Modif Pemula s/d 110cc, Bebek Campuran Modif Junior s/d 130cc, Bebek
Modif Junior s/d 110cc, Bebek Modif
Senior s/d 110cc, Sport & Trail, SE
Senior s/d 250cc, SE Junior s/d 250cc,
Campuran s/d 150cc Pemula, Campuran s/d 150cc 3 kabupaten, Bebek
Std Pabrikan s/d 125cc Pemula. (fp)

Komunitas Runners Dukung
Reunion Run 27 Agustus
Medan, (Analisa)
Para komunitas Runners di Kota
Medan mendukung pelaksanaan Reunion Run yang akan digelar 27 Agustus
2017 oleh Ikatan Alumni Sutung/
Sutomo.
Kegiatan ini rencananya mengambil Start dan Finish di Lapangan
Perguruan Sutomo 1 Jalan Thamrin
medan.
Ketua Panitia Reunion Run Peter
Suhendra saat temu ramah dengan para
komunitas runners Medan, Selasa (25/7)
di salah satu restoran di medan menyampaikan visi dan misi dari
pelaksanaan kegiatan ini yang sifatnya
fund raising dan charity.
Peter juga mengharapkan peran serta para leaders di masing-masing club
run untuk mensosialisasi dan melibatkan anggota nya menjadi bagian
dari peserta kegiatan ini.
Para pimpinan masing-masing Club
yang hadir pada pertemuan tersebut
antara lain Irun, Runvolution, Run
Mdn, Banana Run, Chicken Run dan
RFI Medan sepakat menyatakan dukungan dan siap mengerahkan para anggotanya untuk ikut serta sebagai
peserta.
1.600 Peserta
Wakil Ketua Panitia Succy Winata

Analisa/istimewa

KOMUNITAS RUN: Ketua Panitia Reunion Run Peter Suhendra beserta para
leaders komunitas run di medan foto bersama saat acara Meet & Greet
Runners Community, Selasa (25/7).
didampingi panitia lain Darsen Song
dam Gino menjelaskan bahwa kegiatan ini ditargetkan akan diikuti oleh
1.600 peserta dan menempuh rute
5.4km, serta panitia akan menyiapkan
medali eksklusif untuk 300 Finisher
pertama.
Dan setelah mencapai finish, di

lokasi lapangan sekolah akan ada acara
hiburan dengan hadiah lucky draw 1
unit sepeda motor Honda. Sampai saat
ini, penjualan tanda peserta sudah
mencapai 60% dan pihak panitia yakin
penjualan akan habis sebelum tanggal
pelaksanaan kegiatan.
(rel/mp)
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KENEDY

London, (Analisa)
Chelsea akhirnya memerintahkan Kenedy pulang dari
tur paramusim Asia untuk memulihkan hubugan dengan
Tiongkok setelah menyinggung negeri Tirai Bambu
itu di media sosial.
Bek asal Brasil
tersebut mengunggah
dua video di Instagramnya saat tur
melawan
Arsenal di
Beijing,
Tiongkok,
Sabtu
(22/7).
Video
yang
diunggah
berjudul
"F***

Daripada Liverpool

Van Dijk Disarankan
Pilih Chelsea
London, (Analisa)
Jika bisa memilih, bek Southampton Virgil van Dijk disarankan
untuk hijrah ke Chelsea daripada
Liverpool musim panas ini.
Hal itu dikatakan oleh Richard Dunne, mantan pesepakbola
yang pernah menjadi ikon lini
bertahan Manchester City pada
kurun waktu 2000–2009 lampau.
Saat ini masa depan Van Dijk
di Southampton sedang dispekulasikan. Liverpool kabarnya sangat ingin mendatangkan bek 26
tahun itu, tapi Chelsea belakangan juga disebut-sebut menaruh
minat.
Southampton sendiri sejauh
ini bersikeras tidak mau melepas Van Dijk. Tetapi ada rumor
bahwa The Saints bersedia melepas asalkan ada tawaran sebesar 60 juta pound sterling.

"Menurut
saya ia sangat
bagus," kata
Dunne seperti
dilansir
talkSPORT,
Rabu (26/7).
"Jika ia punya
kesempatan pergi ke
Chelsea maka klub itu
adalah yang lebih kuat
di antara keduanya
(dibandingkan Liverpool),
maka saya pikir ia harus
pergi ke sana. Ia juga akan
cocok main dengan skema
tiga bek."
"Situasi musim panas ini mengecewakan buat dirinya dan ia
dipaksa latihan sendiri, tapi
dalam pekan-pekan ini sepertinya ia sudah akan pindah," tuturnya. (dtc)

City Patahkan Rekor Madrid
London, (Analisa)
Delapan tahun lalu Real Madrid
membuat rekor sekaligus menggemparkan dunia sepakbola dengan belanja besar-besarannya.
Namun rekor tersebut kini dipecahkan Manchester City.
Madrid sudah membangun skuat penuh bintangnya sejak awal periode
2000-an. Namun musim
panas 2009 akan selalu
diingat suporter Los
Merengues terkait dengan banyaknya pemain bintang berharga
mahal yang datang ke
Santiago Bernabeu.
Datang di musim panas tersebut adalah
Cristiano Ronaldo yang
harganya menjadi rekor
dunia baru, sebesar 80 juta
poundsterling. Padahal
sekira dua pekan sebelumnya Madrid juga membuat rekor transfer ketika memboyong Kaka dari AC Milan dengan harga 56 juta poundsterling.
Belanja Madrid tak berhenti di
dua pemain itu. Ada juga Xabi Alonso yang diangkut dari Liverpool
dengan harga 35 juta poundsterling. Lalu Karim Benzema yang
dibanderol AS Monaco dengan banderol 30 juta poundsterling.
Berikutnya adalah Raul Albiol
(Valencia), Esteban Granero (Getafe), dan yang terakhir Alvaro

Sissoko Diminta
Tinggalkan Spurs
cadangan dan ingin mendapat kesempatan main di tim inti. Hengkang dari Spurs adalah jalan terbaik untuk Sissoko demi menjaga
tempatnya di skuat Prancis.
"Moussa adalah pemain
penting bagi timnas Prancis.
Dia jelas harus bermain
lebih banyak dari musim
lalu. Tapi ini soal pilihan.
Ini bukan wewenang
saya, ini semua
tergantung dia dan
kita lihat apa
yang akan
terjadi," tutur
rekan setim
Sissoko,
Hugo
Lloris,
seperti
dikutip
Sky
Sports,
Rabu (26/7).
"Ini bukan situasi yang
mudah baginya, tim, dan
manajer," sambung Lloris yang
juga kompatriot Sissoko di
timnas Prancis.(dtc)

Ketua Sepakbola
Spanyol Diskorsing
Madrid, (Analisa)
Ketua Federasi Sepakbola
Spanyol (RFEF) Angel Maria Villar diskorsing satu tahun setelah
ditahan oleh pihak berwenang
Spanyol terkait penyelidikan kasus korupsi, kata badan olahraga
Spanyol (CSD), Rabu (26/7) WIB.
Keputusan tersebut, kata CSD
diambil sebagai langkah pencegahan dan bersifat sementara,
serta dapat diubah dengan melihat situasi yang berkembang.
Villar, mantan pemain tengah
klub Athletic Bilbao dan timnas
Spanyol, telah memimpin RFEF
selama 29 tahun. Ia juga sebagai
wakil ketua FIFA dan UEFA.
Villar, anaknya Gorka dan dua
pejabat RFEF ditahan pada 18
Juli atas tuduhan kolusi, penggelapan dan pemalsuan dokumen.
Ia sendiri telah membantah tuduhan itu. Seorang hakim pada
Kamis lalu memerintahkan bahwa Villar harus tetap ditahan.
Juan Pardon, salah satu peja-

bat RFEF yan ditahan, juga diberhentikan sementara oleh CSD
selama satu tahun.
Villar yang terpilih kembali
pada Mei lalu, sudah delapan
periode memimpin RFEF karena tidak ada saingan. Ia merupakan pejabat terakhir yang
sejumlah kalangan sepak bola
yang ditahan atau diskorsing.
Sejak 2015, beberapa lusin pejabat sepak bola, umumnya dari Amerika Latin, telah didakwa di Amerika Serikat dalam kasus korupsi.
Beberapa telah terbukti bersalah dan menunggu hukuman,
lainnya mengaku tidak bersalah
dan masih menunggu sidang.
Ada juga yang kembali ke negara asalnya dimana mereka berjuang menuntut keadilan, atau juga
menghindar dari hukum.
Sementara itu, mantan ketua
FIFA Sepp Blatter telah dihukum
skorsing enam tahun, mantan ketua UEFA Michel Platini diskorsing empat tahun. (Ant/Rtr)

Arbeloa (Liverpool).
Jika ditotal, belanja Madrid di
musim panas tersebut total menghabiskan 221,5 juta poundsterling.
Tak pernah sebelumnya ada sebuah
klub yang membelanjakan uang sebantak itu di satu bursa transfer.
Dipatahkan City
Tapi catatan tersebut dipatahkan
di musim panas ini. Manchester
City yang melakukannya, setelah
total mereka menghabiskan 221,7
juta pound sterling.
Yang menarik, jika Madrid menghabiskan kebanyakan uangnya untuk pemain depan, City justru sebaliknya. Banyak uang dipakai untuk
membeli pemain bertipe bertahan
(plus kiper).
City malah dua kali memecahkan
rekor bek termahal dunia. Pertama

saat membeli Kyle Walker dari Tottenham Hostpur (45 juta pound sterling) dan dilanjutkan dengan pembelian Benjamin Mendy dari AS
Monaco (49,3 juta pound sterling).
Itu belum termasuk Ederson yang
dijadikan kiper termahal di dunia.
Dari Benfica dia ditebus dengan harga 34 juta pound sterling. Bek paling
murah yang dibeli City pada musim
panas ini adalah Eric Garcia dengan
harga 1,45 juta pound sterling.
Jika ditotal, belanja City di bursa transfer musim panas ini sudah
mencapai 221,7 juta poundsterling.
Angka tersebut bisa bertambah
mendekati 300 juta poundsterling
kalau The Citizens berhasil mendapatkan Alexis Sanchez dari Arsenal. Demikian dikutip dari DailyMail, Rabu (26/7). (dtc)

PERBANDINGAN BELANJA
Real Madrid Musim Panas 2009 (221,5 juta pound sterling)
Cristiano Ronaldo
Man United
80 juta pound sterling
Kaka
AC Milan
56 juta pound sterling
Xabi Alonso
Liverpool
35m juta pound sterling
Karim Benzema
Lyon
30m juta pound sterling
Raul Albiol
Valencia
13m juta pound sterling
Esteban Granero
Getafe
4 juta pound sterling
Alvaro Arbeloa
Liverpool
3,5 juta pound sterling
Man City di Musim Panas 2017 (221,7 juta pound sterling)
Kyle Walker
Tottenham
54 juta pound sterling
Benjamin Mendy
Monaco
52 juta pound sterling
Bernardo Silva
Monaco
43 juta pound sterling
Ederson
Benfica
35 juta pound sterling
Danilo
Real Madrid
27 juta pound sterling
Douglas Luiz
Vasco Da Gama
10,7 juta pound sterling

Munich Minta Inter Lupakan Vidal
Milan, (Analisa)
Pelatih Bayern Munich, Carlo
Ancelotti, memperingatkan Inter
Milan soal Arturo Vidal. Menurutnya, Vidal tidak akan dilepas The
Bavarians pada jendela transfer musim panas ini.
Vidal memang tengah dikaitkan
dengan La Beneamata. Kabarnya,
tim asuhan Luciano Spalletti ini
siap menebus pemain asal Chile

Mourinho: Sepakbola
Menuju Jagat Berbahaya
Angel Maria Villar

alah kesalahan yang akan dia pelajari. Perilakunya tidak mewakili
keseluruhan tim dan tidak sesuai
dengan harapan tinggi klub dan persyaratan ketat pemain mudanya. Dia
telah ditegur dan didisiplinkan dengan keras," tulis Chelsea seperti dilansir express.co.uk, Selasa (25/7).
Menurut ofisial Chelsea, pertandingan tersebut merupakan ajang pertukaran budaya yang hebat antara
Tiongkokdan Inggris dan klub sangat berterima kasih kepada Tiongkok atas keramahannya. "Kami
sangat berharap dapat membangun
hubungan kami yang kuat dengan
penggemar dan teman Tiongkok
kami. Kami menawarkan permintaan maaf ini dengan sangat tulus.
Kami telah mendengarkan dengan
seksama kritik dan akan menggunakan pelajaran selama dua hari
terakhir untuk memperbaiki proses
hubungan kami di masa depan."
(Rtr/AFP/js)

Pengeluaran Biaya Belanja Pemain

Demi Piala Dunia 2018

East Rutherford, (Analisa)
Moussa Sissoko diminta meninggalkan Tottenham Hotspurs
musim panas ini. Ini demi menjaga kansnya tampil di Piala Dunia 2018 bersama Prancis.
Sissoko dibeli dari Newcastle
United musim lalu dengan banderol 30 juta pound sterling yang
menjadikannya pemain termahal
sepanjang sejarah Spurs. Sayangnya, performa Sissoko jauh
dari kata memuaskan.
Dia cuma jadi pemanis bangku
cadangan dengan torehan 34
penampilan di seluruh kompetisi
tanpa sekalipun bikin gol. Dengan
total 1.307 menit main maka
Sissoko rata-rata hanya tampil 38
menit atau kurang dari sebabak.
Kondisi ini wajar membuat
Sissoko gelisah bukan main.
Apalagi belum ada jaminan kalau
kondisinya bakal berubah di
musim yang baru nanti, meski
Spurs belum mendatangkan
pemain baru sama sekali.
Dengan Piala Dunia 2018
menunggu di depan mata, Sissoko
tentu tak ingin lama-lama jadi

China" dan gambar satpam yang
tertidur yang berbunyi: "Bangun
China. Kamu orang bodoh." Video
ini menarik komentar negatif dari
para follower-nya. Banyak yang
mencemooh perbuatan Kenedy
tersebut.
Kenedy sendiri telah menghapus unggahan tersebut dan meminta maaf kepada semua pihak yang
tersinggung atas video yang diunggahnya. "Halo teman-teman saya,
hanya ingin mengatakan maaf jika
ada yang sedih karena saya menggunakan ungkapan "porra", bukanlah rasisme, hanya sebuah ungkapan...pelukan besar."
Chelsea pada Minggu (23/7) te-

lah mengajukan permintaan maaf
atas tingkah laku pemain berusia
21 tahun itu dan berjanji akan menegurnya.
Namun klub juara Liga Primer
tersebut ternyata memutuskan untuk memulangkan Kenedy dan absen pada pertandingan kontra Bayern Munich dan Inter Milan pada
Sabtu (29/7) nanti.
Official Chelsea menyatakan
bahwa The Blues mendapatkan kehangatan dan keramahan dari
penggemar Tiongkok saat berada di
National Stadium. Namun, sehari
sebelum pertan dingan, Kenedy
mengirim pesan ke akun media sosialnya yang melukai perasaan orang-orang Tiongkok. Meski dengan
cepat dia menghapus pesan dan
meminta maaf, termasuk klub, tapi
pelanggaran telah terjadi.
"Chelsea sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus meminta maaf. Tindakan Kenedy ad-

London, (Analisa)
Jose Mourinho semakin khawatir
dunia sepakbola sedang menuju “jagat berbahaya” dengan kondisi bayaran transfer pemain bintang yang kian
hari semakin cenderung aneh atau
tak masuk akal.
Manchester United membeli Romelu Lukaku dengan harga 75 juta pounds
dari Everton di musim panas. Sebelumnya, klub memecahkan rekor transfer dunia dengan menebus Paul Pogba
senilai 89 juta pounds dari Juventus.
Namun angka tersebut akan dilewati dengan mudah oleh PSG, jika
memang mereka benar-benar akan
merekrut Neymar dengan modal 196
juta pounds dari Barcelona, seperti
rumor yang beredar selama ini.
Mourinho mengaku mulai sedikit
khawatir dengan tren yang berkembang di bursa transfer beberapa tahun
belakangan.
"Saya kira masalahnya bukan apa
yang anda bayarkan untuk para pemain top, seperti Pogba dan Neymar.
Masalahnya ada di kelompok lain,
sebuah kelompok yang besar. Untuk
pemain seperti Pogba hanya ada dua
atau tiga transfer per musim.
Sementara untuk kelompok pemain lainnya bisa terjadi sekitar 100
transfer dan menurut saya ini area
yang berbahaya," tutur Mourinho
menurut Telegraph.
"Beberapa klub membayar atau mereka tidak membeli karena mereka tidak
merasa pas dengan harga yang kini

mendominasi pasar, atau mereka justru memilih menurutinya karena ingin
berada di level yang sama. Ini membuat saya khawatir karena kita sekarang
bicara soal 30, 40, 50 juta pounds dengan biasa saja," tambahnya.
"Hal ini takkan membunuh klub besar karena mereka akan selalu punya
cara untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Namun masalah bisa terjadi di
klub lain. Selain itu, saya kira para penegak aturan Financial Fair Play juga
harus bekerja lebih keras karena akan
ada strategi baru yang digunakan untuk
menutupi pengeluaran besar," jelas
Mourinho. (Rtr/AFP/js)

Jose Mourinho

ini dengan nilai transfer 57 juta euro.
Akan tetapi, Bayern menegaskan
tidak akan melepas eks pemain Juventus tersebut. Makanya, dia meminta Inter untuk melupakan Vidal
pada jendela transfer kali ini.
"Inter punya pelatih baru, yang
punya banyak pengalaman. Setelah
itu, kita lihat saja apakah ada pemain baru yang akan bergabung
dengan mereka," ujar Ancelotti, di-

lansir Football-Italia, Rabu (26/7).
"Vidal, di sisi lain, akan tetap
bersama kami. Saya sudah bilang
kepada teman-teman saya, (Walter)
Sabatini dan (Luciano) Spalletti,
untuk melupakannya," imbuhnya.
Bayern akan melawan Inter pada
ajang International Champions Cup,
Kamis 27 Juli 2017. Kedua tim akan
bentrok di The National Stadium,
Singapura. (vn)

Cassano Pensiun Demi Keluarga
Genoa, (Analisa)
Istri Antonio Cassano membeberkan alasan di balik keputusan
pensiun suaminya dari sepakbola.
Cassano tak mau merusak kehidupan keluarganya.
Cassano menghebohkan musim
panas ini lewat sejumlah pengumuman. Awalnya pria Italia 35 tahun
itu menuntaskan kepindahan ke
Verona dalam usaha membangkitkan karier setelah tak bermain sepanjang musim lalu.
Delapan hari berselang mantan
pemain tim nasional Italia dengan
39 caps tersebut menyatakan pensiun dari sepakbola. Tapi pengumuman itu cuma bertahan sekian
jam saja karena setelah itu Cassano
menganulir pernyataan pensiunnya.
Drama belum selesai karena
kurang dari sepekan kemudian Cassano memberikan pengumuman
lagi. Kali ini ia menegaskan benarbenar pensiun dan gantung sepatu
sebagai pesepakbola.
"Ia tak ingin merusak kehidupan
keluarganya," ujar Carolina Marchialis, istri Cassano, kepada Oggi
yang dikutip Football Italia.
Menurut Carolina, tinggal berjauhan dari dirinya dan anak-anak
sudah membuat Cassano menderita. Demi faktor keluarga itulah Cassano akhirnya benar-benar pensiun.
"Saya adalah orang pertama yang
mendukung segala keputusannya;
sekalipun jika ia ingin ke Tiongkok, saya dan anak-anak akan
mengikutinya, kata Carolina.

Antonio Cassano

"Saya bisa beradaptasi dengan
lingkungan apa saja, dan saya pun
sudah menyampaikan ini kepada
Chris dan Lionel [anak-anak mereka]. Penting kami tetap kompak:
bersama-sama kami bahkan mampu pergi ke ujung dunia!"
"Secara naluri saya meninggalkan Genoa pagi-pagi sekali kare-

na tahu sekali bagaimana suami
saya. Segera setelah saya mendengar suaranya di telepon, saya langsung masuk ke mobil dengan anakanak dan mengemudi 450km. Ia
bahkan tak tahu kami akan datang,"
tuturnya mengisahkan perjalanan
menemui sang suami tercinta.
(dtc)
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Bos Tech 3 Puji Crutchlow

AP Photo/Julio Cortez

DUEL DI UDARA: Pesepakbola AS Roma Aleksandar
Kolarov (kiri) dan pemain Tottenham Kieran Trippier duel di
udara pada pertandingan International Champions Cup,
Rabu (26/7) WIB di Harrison, New Jersey.

Bormes-Les-Mimosas, (Analisa)
Pujian dilontarkan Team Principal Monster Yamaha Tech 3, Herve
Poncharal, untuk pembalap LCR
Honda, Cal Crutchlow. Rider Inggris
itu memang pernah membela Tech 3
pada 2011-2013. Jadi, Poncharal tentu
sudah tahu betul kualitas dari
Crutchlow.
Dalam wawancara dengan Crash.net
yang dilansir RACER, Rabu (26/7)
Poncharal memuji Crutchlow sebagai
rider yang komplet. The Banana Man –

julukan Crutchlow– punya kecepatan,
pekerja keras, dan juga eksentrik saat
berada di luar trek.
“Terkadang saya pikir dia benarbenar gila. Namun, Cal adalah orang
yang selalu saya sangat hormati dan
sukai. Mungkin bisa dikatakan saya
mencintainya! Karena ia punya karakter
eksentrik di luar lintasan. Ia suka menciptakan polemik, punya selera humor
yang baik, sangat berani, dan ia adalah
rider yang punya segalanya dari sisi
teknis,” kata Poncharal.

“Semua pasti mendukung rider
mereka, tapi rider seperti anak Anda,
terutama rookie, dan kadang Anda
harus memberi mereka peringatan.
Namun, Cal berbeda. Dibalik kegilaanya, ia sangat dewasa, cerdas, dan
profesional,” ungkapnya.
“Saya sempat sedih ketika Crutchlow pindah ke Ducati pada 2014,
namun saya ikut senang ia meraih
dua kemenangan perdananya di
MotoGP bersama LCR tahun lalu,”
tukas Bartholemy. (oz)

Mundur dari Liga 2

Pro Duta Siap Terima Segala Konsekwensi
Jakarta, (Analisa)
Pro Duta FC telah menyatakan
mundur dari kompetisi Liga 2 Indonesia. Hal itu lantaran klub tak lagi
menemukan lingkungan kompetisi
yang baik.
Surat pengunduran diri Pro Duta
sudah dilayangkan ke PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku pengelola liga
profesional
di bawah
PSSI, Senin (24/7).
K e t u a
Umum Pro Duta
Sihar Sitorus mengungkapkan bahwa keputusan mundur diambil karena tidak ada kepastian

terkait format resmi dan regulasi sejak
awal.
Format kompetisi yang tidak bisa
dipastikan sejak awal dinilai bisa
mengatur hasil kompetisi di akhir
musim. Akibatnya, Pro Duta tidak
punya pilihan lain selain mundur dari
Liga 2.
"Secara menyesal, berat hati, sedih
dan prihatin, kami memutuskan untuk
mundur dari kompetisi Liga 2 yang
telah memasuki putaran II. Kami telah
berkirim surat kepada PSSI, dan kami
tinggal menunggu jawaban. Kami siap
dengan segala konsekuensi yang
timbul akibat mundurnya Pro Duta,"
kata Sihar di Kantor Pro Duta, Jakarta
Selatan Rabu (26/7).
"Pro Duta juga sudah tidak mene-

mukan lingkungan berkompetisi yang
kondusif untuk secara jelas menentukan target berkompetisi di Liga 2
2017. Dengan posisi seperti itu Pro
Duta memilih mundur dari kompetisi
Liga 2," jelas Sihar.
Meski sudah menyatakan mundur,
Pro Duta berjanji tidak akan lepas
tangan terkait kontrak pemain. Sihar
menegaskan bahwa pihak klub akan
melunasi semua bayaran sesuai
kontrak, meski tidak menutup kemungkinan ada negoisasi dengan para
pemain.
"Kami akan tetap melunasi (gaji)
pemain sesuai kontrak, itu sudah kami
bahas sebelumnya. Kami juga sudah
mempersilahkan pemain yang mau
mencari klub baru," tegas Sihar.(dtc)

SEA Games 2019

Filipina Mundur Jadi Tuan Rumah
Jakarta, (Analisa)
Filipina menyatakan mundur
menjadi tuan rumah SEA Games
2019. Indonesia disebut-sebut akan
mengambil alih.
SEA Games 2019 pada awalnya
akan digelar di Brunei Darussalam,
namun batal setelah negara tersebut
menarik diri dengan alasan keuangan
dan logistik.
Tempat yang kosong tersebut kemudian diisi oleh Filipina. Tapi beberapa
hari lalu Filipina juga menyatakan mundur karena khawatir dengan kondisi
keamanan di negara tersebut.
"Sumber daya difokuskan pada

New Jersey, ( Analisa)
Gol telat Marco Tumminello menjadi penentu kemenangan AS Roma 3-2 atas Tottenham Hotspur pada laga
International Champions Cup.
Menghadapi Spurs di Red Bull
Arena, New Jersey, Rabu (26/7) pagi
WIB, Roma menurunkan dua
pemain barunya, Aleksandar Kolarov dan Gregoire Defrel, sebagai
starter. Kolarov baru-baru ini didatangkan dari Manchester City,
sementara Defrel diboyong dari
Sassuolo.
Di kubu Spurs, manajer Mauricio
Pochettino memasang sebagian
besar pemain intinya sejak menit
pertama. Harry Kane memimpin lini

serang dengan disokong oleh Dele
Alli dan Joshua Onomah.
Roma memimpin 1-0 pada menit
ke-13. Handball Cameron CarterVickers di kotak penalti memaksa
wasit menunjuk titik putih. Diego
Perotti yang jadi eksekutor penalti
sukses menaklukkan kiper Spurs,
Michel Vorm.
Tertinggal satu gol membuat
Spurs lebih bernafsu untuk menjebol
gawang Roma. Mereka mendapatkan sejumlah peluang bagus, tapi

Pembalap Honda Antusias
Hadapi ATC Sepang
Jakarta, (Analisa)
Balapan Asia Talent Cup (ATC) 2017 akan memasuki
seri di Sepang, Malaysia. Gerry Salim dan rekan-rekannya
sesama rider Indonesia di tim Astra Honda Racing Team
(AHRT) antuasis menghadapi seri itu.
Sirkuit Internasional Sepang akan jadi tempat
dilangsungkannya balapan ATC pada akhir pekan ini.
Untuk seri itu PT Astra Honda Motor (AHM) bakal
menurunkan tiga rider AHRT yakni Gerry Salim, Lucky
Hendriansya, dan M. Erfin Firmansyah. Sementara itu
Irfan Ardiansyah saat ini masih menjalani pemulihan
sehingga belum dapat beraksi lagi.
Gerry akan kembali tampil di ATC setelah sebelumnya,
pada seri Suzuka, absen karena fokus pada kelas Asia
Production 250 (AP250) di kejuaraan Asia Road Racing
Championship (ARRC) 2017.
"Saya antusias untuk kembali balap di ATC setelah
seri lalu saya tidak dapat turun di seri Suzuka," kata Gerry
dalam rilis pers AHM.
Antusiasme yang sama dilontarkan Lucky Hendriansya, yang saat ini menempati peringkat kesembilan
tersebut. Apalagi ia mengaku kian memahami selukbeluk Honda NSF250RR yang digunakan.
Sementara M. Erfin Firmansyah, yang saat ini berada
di posisi ke-12 klasemen sementara, bertekad terus
berusaha memperbaiki performa. Ia optimistis mengingat
Sepang terbilang tak asing buatnya.
"Sebagai ajang pencarian pebalap berbakat, ATC merupakan jenjang positif untuk menuju puncak panggung
balap tertinggi, MotoGP. Kami pun terus memantau
perkembangan kompetensi dan mental pebalap AHRT
sehingga dapat menggapai mimpi mereka berkiprah di
ajang MotoGP," ucap General Manager Marketing Planning & Analysis AHM Agustinus Indraputra.
Sementara itu Leo Wijaya, Direktur Indako Trading
Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut
mengungkapkan Honda selalu berupaya mengiringi
langkah pebalap kebanggaan bangsa untuk mencetak
prestasi di berbagai ajang balap internasional dan
mengharumkan nama Indonesia. (rel/mp)

Gerry Salim
Analisa/istimewa

belum mampu menaklukkan penjaga gawang Roma, Alisson Becker.
Saat Spurs berusaha keras menyamakan kedudukan, justru Roma
yang berhasil menggandakan
keunggulannya lewat gol Cengiz
Under pada menit ke-70. Under
sukses menyambar bola liar di mulut
gawang setelah Kevin Wimmer
gagal menyapu sebuah umpan silang
dengan sempurna.
Spurs memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 pada menit
ke-87. Harry Winks memanfaatkan
sebuah kemelut di kotak penalti
Roma untuk mencetak gol dari jarak
dekat.
Klub London Utara itu bahkan
mampu menyamakan skor menjadi

2-2 pada menit pertama injury time
lewat gol Vincent Janssen. Janssen
menyontek sebuah umpan silang
dari sisi kanan untuk merobek
gawang Roma.
Namun, kegembiraan Spurs tak
bertahan lama. Berselang semenit,
Roma mencetak gol ketiganya
melalui Marco Tumminello, yang
sukses mengonversi umpan silang
Kevin Strootman menjadi gol. Gol
tersebut menjadi penentu kemenangan Roma pada laga ini.
Roma setelah ini akan berhadapan dengan Juventus dalam
lanjutan International Champions
Cup. Sementara itu, Spurs akan
melawan Manchester City di ajang
yang sama.(dtc)

Hernandez Ingatkan Marquez
Jangan Cepat Puas
Aalst, (Analisa)
Penampilan pembalap andalan Tim
Repsol Honda, Marc Marquez, dalam melakoni kampanyenya di kejuaraan dunia
MotoGP musim 2017 memang cukup
mengesankan. Bagaimana tidak dari 9
balapan awal yang sudah berlalu, Marquez
telah mengklaim 5 podium.
Bahkan 2 dari 5 podium yang diraih
Marquez tersebut merupakan peringkat
pertama. Sukses tersebut mampu ditorehkan
oleh pemiliki julukan Baby Alien itu kala
mengaspal di MotoGP seri Amerika Serikat
dan Jerman.
Keberhasilan tersebut pun mengantarkan
Marquez untuk sementara memimpin klasemen MotoGP 2017. Marquez unggul 5 poin
dari pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, yang berada di tempat kedua.
Dengan fakta tersebut, wajar jika nama
Marquez disebut-sebut sebagai kandidat

rehabilitasi dan pembangunan kembali Marawi alih-alih mendanai 2019
hosting Asian Games Tenggara," kata
Ketua Komisi Olahraga Filipina, William Ramirez, dikutip dari Straitstime,
Rabu (26/7).
Di tengah keputusan mundurnya
Filipina, ternyata berhembus kencang
jika Indonesia ditunjuk menjadi tuan
rumah event itu.
Ketua KOI, Erick Thohir, tak
menampik adanya tawaran kepada
negara-negara Asia Tenggara untuk
menjadi tuan rumah SEA Games
2019. Tapi hingga kini Indonesia
belum memutuskan mengajukan diri.

"Dengan mundurnya Filipina tentu
ada penawaran ke negara Asia
Tenggara yang lain. Nah, KOI jika
diamanatkan pemerintah kota atau
pemerintah provinsi ya kami lobi.
Tapi kami tidak bisa ujug-ujug mau
ambil alih," kata Erick.
"Lagipula belum ada penawaran
resmi juga," tambahnya.
Kendati demikian, Erick tak juga
menutup peluang mengingat setelah
Asian Games 2018, Presiden RI Joko
Widodo mengamanatkan agar venuevenue bekas Asian Games 2018 bisa
terus dimanfaatkan di berbagai gelaran olahraga. (dtc)

Kejuaraan Voli Asia

Indonesia Lolos ke Perempatfinal
Gresik, (Analisa)
Timnas Voli Indonesia sukses mengalahkan Qatar di laga terakhir penyisihan Grup A Kejuaraan Voli Asia
2017. Tim tuan rumah menang dalam
pertarungan lima set dengan skor 3-2
(24-26, 14-25, 25-20, 25-21, dan 1511) di GOR Tridharma, Gresik, Rabu
(26/7).
Di set pertama, Indonesia dan Qatar
saling jual beli serangan dengan beberapa pukulan spike dan block yang
mendulang angka. Namun, Qatar
berhasil merebut set pertama dengan
skor ketat 26-24.

Qatar masih mendominasi jalannya
pertandingan dengan memanfaatkan
keunggulan postur tubuhnya. Qatar
kembali unggul atas Indonesia di set
kedua dengan skor 25-14.
Di set ketiga, Indonesia mencoba
untuk mengubah pola permainan
dengan memaksimalkan kesalahan lawan. Tim tuan rumah pun menang
atas Qatar di set ketiga dengan skor
25-20.
Indonesia tidak ingin kehilangan
muka di depan pendukungnya sendiri
hingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tim Merah Putih

menang di set keempat atas Qatar
dengan skor 25-21.
Memasuki set penentuan, kedua
tim saling berkejaran angka. Namun,
Indonesia mampu mengamankan set
kelima dengan skor 15-11 sekaligus
meraih kemenangan 3-2 atas Qatar di
laga tersebut.
Dengan hasil itu, Indonesia berhasil lolos ke perempatfinal Kejuaraan
Voli Asia 2017 dengan menempati
posisi kedua klasemen akhir Grup A.
Tim Merah Putih akan didampingi
Kazakhstan yang keluar sebagai juara
Grup A. (oz)
Antara/zabur
karuru

MENANG:
Pemain
Indonesia Zulfi
Hernanda (kiri)
melakukan
spike, dan
coba diblok
pebolavoli
Qatar dalam
turnamen 19th
Asian Senior
Men's Volleyball Championship 2017 di
GOR Tri
Dharma,
Gresik, Jawa
Timur, Rabu
(26/7).
Indonesia
menang 3-2
(24-26, 14-25,
25-20, 25-21,
15-11).

juara dunia tahun ini. Mengetahui kondisi
tersebut kepala kru Marquez di Tim Honda,
Santi Hernandez, memberikan pendapatnya.
Hernandez mewanti-wanti agar Marquez
untuk tidak cepat berpuas diri dengan apa
yang diraihnya pada 9 balapan awal MotoGP
2017. Ia meminta agar pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut tetap fokus untuk
menghadapi sisa musim ini.
“Anda memang berhak untuk menikmati
kemenangan, tapi juga harus ingat bahwa
persaingan kali ini tidaklah mudah. Kami
harus mempertahankan mentalitas yang sama,” jelas Hernandez, seperti dikutip dari
Marca, Rabu (26/7).
“Saya optimis karena saya bekerja sama
dengan salah satu pembalap dengan kemampuan terbaik di sini, dan itulah hal paling
penting ketika Anda punya seorang pembalap
terbaik, Anda bukan hanya optimis, Anda
percaya padanya,” tuntasnya.(oz)

Tes F1 Hongaria

Renault Turunkan Robert Kubica
Enstone, (Analisa)
Impian Robert Kubica untuk kembali
membalap di arena Formula 1 mulai
terwujud. Kubica dipercaya oleh Renault
untuk tampil di tes F1 Hongaria pada pekan
depan.
Setelah perhelatan GP Hongaria di
Sirkuit Hungaroring pada akhir pekan ini,
tim-tim F1 akan mengikuti tes resmi yang
dilangsungkan di tempat yang sama pada
Selasa-Rabu (1-2 Agustus 2017).
Renault telah menunjuk dua pebalap
untuk mengemudikan mobil mereka dalam
tes tersebut. Kubica akan tampil pada hari
pertama, sedangkan pebalap tes Nicholas
Latifi akan dapat bagian di hari kedua.
Bagi Kubica, kepercayaan dari Renault
itu merupakan sebuah kesempatan untuk
membuktikan bahwa dirinya mampu untuk
kembali kompetitif. Pebalap Polandia yang
sekarang berusia 32 tahun itu memang
berusaha keras untuk kembali ke F1 sejak
mengalami kecelakaan pada 2011.
Menjelang bergulirnya musim 2011,
Kubica mengalami kecelakaan mengerikan
ketika mengikuti reli. Akibat kecelakaan
tersebut, tangan kanannya tak berfungsi
100% lagi.
Kubica sebelumnya telah mendapatkan
kesempatan untuk menguji mobil Renault
tahun 2012 dalam dua tes privat pada tahun
ini. Dia melahap 115 lap di Valencia pada
Juni lalu sebelum menuntaskan 90 lap di
Sirkuit Paul Ricard, Prancis, pada bulan ini.

Akan tetapi, tes pada pekan depan adalah
kesempatan pertamanya untuk menguji
mobil Renault tahun ini, R.S.17.
"Dua hari pertama tes memungkinkan
Robert dan kami sendiri untuk mengumpulkan banyak informasi. Sesi selanjutnya
dengan R.S.17 di Hungaroring akan
memberi kesempatan kepada kami semua
untuk mendapatkan data yang detail dan
presisi dengan mobil sekarang dan kondisi
yang representatif," jelas Managing Director
Renault, Cyril Abiteboul, seperti dikutip
BBC, Rabu (26/7).
"Setelah tes ini, kami akan secara hatihati menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk menentukan kondisi apa yang
memungkinkan bagi Robert untuk kembali
ke kompetisi pada tahun-tahun mendatang,"
kata Abiteboul.
Sebelum mengalami kecelakaan, Kubica
dianggap sebagai salah satu pebalap dengan
bakat paling menonjol di arena F1. Bakatnya
dinilai tak kalah dibandingkan Lewis
Hamilton dan Fernando Alonso. Dia tampil
pada 76 balapan bersama tim BMW Sauber
dan Renault pada 2006-2010 dan meraih
satu kemenangan. Namun, cedera parah
akibat kecelakaan menghambat perkembangan kariernya.
Jika penampilan Kubica dalam tes di
Hongaria dinilai memuaskan, tak tertutup
kemungkinan dia akan kembali direkrut
sebagai pebalap utama Renault.
(dtc)

SEA Games Kuala Lumpur

Karate Siap Sumbang Medali Emas
Jakarta, (Analisa)
Tim Karate Indonesia siap menghadapi persaingan keras pada SEA
Games Kuala Lumpur, Malaysia, 1931 Agustus 2017 nanti.
"Kondisi atlet secara umum baik.
Memang ada yang cedera ringan usai
tampil di Kejuaraan Asia, 15-16 Juli
lalu. Tetapi, itu semua tidak ada masalah
karena dipastikan mereka pulih dsri cidera ringannya sebelum tampil di Kuala
Lumpur nanti," kata Manajer Tim Karate
SEA Games Malaysia 2017, Zulkarnaen Purba di Jakarta, Rabu (26/7).
Melihat hasil uji coba terakhir di
Kejuaraan Asia Karate 15-16 Juli lalu
dengan meraih tiga medali perak dan
lima perunggu, kata Zulkarnaen, peluang untuk memenuhi target 2 emas
di SEA Games Malaysia 2017 cukup
terbuka. "Pengalaman bertanding di
Kejuaraan Asian itu bisa dijadikan
modal para karateka untuk memenuhi
target dua emas yang dicanangkan.
Dan, saya yakin mereka bisa merealisasikannya," katanya.
Berbicara masalah peralatan tanding,
Zulkarnaen menjelaskan tidak ada
masalah meski ada aturan terbaru World
Karate-do Federation (WKF), peserta
yang tampil tidak boleh menggunakan

pakaian yang terkena noda darah dan
sobek dalam setiap pertandingan.
"Tak ada masalah soal peralatan
tanding meski ada aturan baru WKF.
Semuanya sudah terpenuhi," katanya.
Meski hanya meraih tiga perak
dan lima perunggu di Kejuaraan Asia
2017, kata Zulkarnaen, cukup menggembirakan. Pasalnya, beberapa
karateka Indonesia telah masuk dalam
daftar peringkat dunia World Karatedo Federation (WKF).
Adapun karateka dimaksud yakni
Sari Sukatendel Srunita (komite kelas
-50kg) menempati peringkat ke-7
dunia, Sanistyarani (kata perseorangan putri) peringkat 10,
Sisilia Afustiani (kata perseorangan
putri) peringkat 13, Zigi Zaresta Yudha
(kata perseorangan putra) peringkat
29, Trio karateka Rakawuni, Banurea,
dan Dessynta (kata beregu putri)
peringkat 54, Suryadi (kata perseorangan putra) peringkat 56.
Menurut Zulkarnaen, keberhasilan
karateka Indonesia menembus peringkat dunia WKF itu harus dipertahankan. Hal ini terkait dengan keinginan
PB FORKI untuk bisa mendapatkan
jatah tiket ke Olimpiade Tokyo 2020.
"Tiket ke Olimpiade hanya dipero-

leh jika karateka Indonesia mampu
mengumpulkan 50 poin. Itu semua
diraih bilamana mereka tampil dalam
4 Sirkuit Karate Dunia. Makanya,
kita berharap pemerintah memberikan
dukungan dana," kata Zulkarnaen.
Keempat sirkuit tersebut digelar
di Jerman (6-11 September 2017),
Istambul (21-25 September 2017),
Austria (4-9 Oktober 2017), dan
Jepang (22-27 November 2017).
Tim karateka SEA Games Malaysia 2017 akan diperkuat 20 karateka
terdiri dari 9 karateka putri dan 11
karateka putra.
Putri - 1. Srunita Sari, 2. Cokky
Gede Istri Agung, 3. Devina Dea, 4.
Yulanda Asmorop, 5. Desinta Banurea, 6. Sicilia Ora, 7. Siti Mariam, 8.
Eva Setiawati, 9. Ayu Rahmawati.
Putra : 1. Iwan Bidu Sirait, 2.
Suryadi, 3. Jintar Simanjuntak, 4.
Sandy Firmansyah, 5. Hendro Salim,
6. Jhoni Sibarani, 7. Rifky, 8. Zigi, 9.
Andi Dasril, 10. Andi Tommy, 11.
Aspar Seseria.
Pelatih : 1. Tareq Abdesselem
(Iran), 2. Philip King, 3. Baron Bahar,
4. Abdullah Kadir, 5. Aswan Ali, 6.
Zakarias Mani.
Manager : Zulkarnaen Purba.(rm)
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Petani Jagung Karo Gagal Panen

Lintas Daerah

Karo, (Analisa)
Petani jagung di wilayah Kabupaten Karo
mengalami kerugian karena gagal panen akibat
bencana kekeringan kemarau berkepanjangan.
Hal ini diakui, Muhammad Sidik Tarigan
(53), petani jagung di Kecamatan Tiga Binanga, Rabu (26/7). Musim kemarau yang
berlangsung lama, membuat hasil panen
jagung miliknya menurun drastis. Dia menuturkan, lahan satu hektare hanya bisa memanen dua ton. Biasanya dalam satu hektare
produksi panen mencapai sembilan ton.
Menurunnya hasil panen miliknya mencapai 75 persen, membuat dia mengalami kerugian besar. Karena modal tidak bisa kembali.
Rani (25), petani jagung di Kecamatan
Mardinding juga mengatakan, hasil panennya
menurun akibat minim curah hujan. “Bila
dengan curah hujan yang cukup, biasanya
saya dapat menghasilkan tujuh 1,5 ton jagung
kering dari lahannya,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini harga komoditas
jagung di daerahnya berkisar Rp3.300 per
kg. Harga ini cukup baik namun sayang hasil
panen miliknya menurun mencapai 50 persen.
Nd Tarigan petani Kecamatan Kuta Buluh
menyatakan, akibat musim kemarau para petani
jagung di daerahnya 60 persen mengalami gagal

Calon Haji Harus
Tuluskan Niat
Tebingtinggi, (Analisa)
Walikota Tebingtinggi UZ Hasibuan berpesan,
seluruh jemaah calon haji (calhaj) Kota Tebingtinggi
yang akan berangkat ke tanah suci tanggal 28 Juli
2017 guna menunaikan Rukun Islam yang terakhir
agar berbekalkan dengan satu niat yang tulus karena
Allah SWT.
“Calhaj agar bersyukur kepada Allah karena masih
diberi umur yang panjang dan kesempatan untuk bisa
pergi menunaikan ibadah haji, karena masih banyak
lagi orang-orang yang ingin ke sana tapi tidak bisa
dikarenakan berbagai hal,” ungkap UZ Hasibuan
saat menghadiri tepung tawar jemaah calon haji Kota
Tebingtinggi tahun 2017 sebanyak 106 orang, di
Gedung Balai Pertemmuan Kartini Kota Tebingtinggi,
Selasa (25/7).
Menurut Umar, sebelum berangkat ke tanah suci
selesaikan dulu urusan dunia terutama yang ada di
Tebingtinggi mulai dari utang piutang, kesalahan
kepada orang lain atau tetangga minta maaf. “Percayakan semua yang kita tinggalkan di Tebingtinggi ini
kepada ahli waris atau sanak saudara, jangan dipikirkan
yang lain-lain,” katanya.
Walikota berpesan, seluruh calhaj untuk menjaga
fisik, kerja sama, saling membantu bila ada temannya
yang sakit atau kesusahan. “Bawalah ilmu yang baik
dan berangkatlah dengan satu keyakinan, Allah SWT
memanggil kita serta doakan Tebingtinggi menjadi
Kota Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur,”
tegasnya. (cha)

Analisa/emvawari candra sirait

DITANGKAP: Pelaku penggelapan handphone, juga salah seorang napi yang kabur dari Rutan Sialang Bungkuk
Tenayan Raya Pekanbaru yang ditangkap Polsek Sipoholon.

Gelapkan Handphone Warga Taput

Padi Sawah Terancam
Gagal Panen
Sidikalang, (Analisa)
Budidaya tanaman padi sawah di Pangkirisan Desa
Kuta Tengah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi terancam gagal panen. Hal tersebut
disebabkan kemarau panjang berdampak pada krisis
air irigasi.
Maruli Sitohang (56) seorang petani, Rabu (26/7)
menerangkan, permukaan tanah sudah retak dan kering.
Padi tak lagi beranak. Bahkan, daun mengarah perubahan ke warna kuning.
“Sepertinya, panen kali ini tak bisa diharapkan.
Daun sudah kuning pucat sebelum fase bunting,”
kata Sitohang bergelar Oppu Romi. Jumlah lahan
pertanian di sana mencapai puluhan hektare. Biasanya,
hasil panen merupakan andalan menutup kebutuhan
pangan.
Menurutnya, musim kemarau mencapai 3 bulan.
Guyuran hujan sesekali tak mampu menormalisasi
perkembangan tanaman. Bukan hanya padi sawah,
buah jeruk manis dan kopi sebagai komoditas unggulan
sukar bertambah besar.
Bunga tak banyak muncul. Ironisnya, sudah pun
cuaca kurang mendukung, harga panen berbagai
komoditas justru terpuruk.
Cabai merah misalnya, selama berbulan-bulan masih di angka Rp5000 di tingkat petani. (ssr)

Napi Pelarian Rutan
Pekanbaru Ditangkap
Tarutung, (Analisa)
Seorang narapidana (Napi) yang ikut melarikan diri dari
Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II B Sialang Bungkuk, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu,
Supriadi Situmorang (25), warga Pekan Baru, ditangkap
Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sipoholon,
Rabu (26/7).
Menurut keterangan Kasubbag
Humas Polres Taput, Aiptu W.Baringbing, penangkapan napi itu bermula
ketika dia melakukan tindak pidana
penggelapan handphone merek Oppo
milik seorang warga, Benget Manalu
(45), warga Jalan Balige Situmeang
Habincaran, Kecamatan Sipoholon,
Kabupaten Taput.
Peristiwa penggelapan itu terjadi,
23 Juli 2017 pukul 16.00 WIB. Awalnya tersangka pura-pura menemui
korban Benget Manalu di rumahnya
untuk cerita-cerita.
Korban yang dalam keadaan kurang
sehat karena mengalami patah kaki akibat
kecelakaan, duduk di kursi roda sambil
menerima kedatangan tersangka.
Tersangka tiba-tiba meminjam
handphone korban dengan alasan mau
menghubungi temannya di Pekanbaru.
“Korban percaya karena sudah beberapa kali bertemu dengan tersangka.

Namun setelah korban memberikan
handphonenya, tersangka melarikan
diri dan korban tidak bisa mengejar
karena kondisinya yang duduk di kursi
roda,” ujarnya.
Baringbing mengatakan, setelah korban sadar kalau handphonenya dilarikan
tersangka, dia membuat laporan ke Polsek
Sipoholon dan personel Polsek Sipoholon
melakukan penyelidikan dan berusaha
memancing tersangka dengan cara menghubungi nomor telepon korban yang tertera
pada handphone yang dilarikan itu.
Korban beberapa kali menghubungi
dan membujuk tersangka agar bersedia
mengembalikan handphone itu. Namun tersangka mengatakan kepada korban, handphone itu sudah dijualnya
kepada orang lain seharga Rp800.000
dan kalau mau ditebus kembali, korban
harus menyerahkan uang sebesar
Rp800.000. Atas permintaan tersangka,
korban memenuhinya dan meminta

tersangka datang menjemput uang itu.
Korban dengan petugas Polsek Sipoholon sudah menunggu. “Setelah tersangka muncul, petugas meringkusnya,” ungkap Baringbing.
Baringbing mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, terungkap dia merupakan salah
satu napi yang kabur dari dari Rumah
Tahanan (Rutan) Negara kelas II B
Sialang Bungkuk Tenayan Raya Pekanbaru Riau beberapa waktu lalu.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan,
selain pelaku tindak pidana penggelapan, tersangka juga merupakan salah
satu Napi yang melarikan diri dari
Rutan Kelas II B Pekanbaru Riau, saat
ini tersangka sudah ditahan di Rutan
Mapolres Taput,” katanya.
Baringbing belum bisa memastikan
apakah setelah ditangkap, napi itu akan
dikembalikan lagi ke Rumah Tahanan
(Rutan) Sialang Bungkuk Tenayan
Raya Pekan Baru Riau.
Hanya, dia menyebut, biasanya untuk hal seperti ini, tersangka yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjalani proses hukum di daerah tempat
peristiwa hukum. “Selanjutnya setelah
selesai menjalani proses hukum di sini,
nantinya hal itu sudah menjadi urusan
antar sesama Rutan di sini dan Rutan
Pekanbaru,” katanya. (can)

KNPI Tebingtinggi Ajak Pemuda Tangkal Radikalisme
Analisa/sarifuddin siregar

KERING: Areal padi sawah di Pangkirisan Desa
Kuta tengah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi kering dampak kemarau panjang, Rabu
(26/7).
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Tebingtinggi, (Analisa)
Salah satu pemicu timbulnya radikalisme karena dangkalnya pemahaman agama yang diyakini. Secara
umum pengertian radikal adalah perasaan yang positif, terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrem sampai ke
akar-akarnya. Sikap yang radikal akan
mendorong prilaku individu untuk
membela secara mati-matian mengenai
suatu kepercayaan, keyakinan, agama
atau ideologi yang dianutnya.
“Jadi orang yang memiliki pemahaman radikal tentu akan sulit mengarahkannya, karena apa yang dia pahami
itulah yang dirasa benar agar kita tidak
cepat terpengaruh. Maka salah satu
solusinya, perdalam ilmu agama masing-masing dengan benar,” ungkap
Ketua MUI Kota Tebingtinggi, H Ahmad Dalil Haraap saat memberikan
pencerahan diacara coffee morning
yang diselenggarakan Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tebingtinggi bersama organisasi kepe-

mudaan di Gedung Hj Sawiyah, Jalan
Sutomo, Selasa (25/7).
Acara diikuti puluhan pemuda dari
beberapa organisasi kepemudaan di Kota
Tebingtinggi, dihadiri Kadispora Tebingtinggi, H Azhar Efendi Lubis, Kasat Intel
Polres Tebingtinggi, AKP Antoni Rajagukguk serta Ketua KNPI Kota Tebingtinggi, Muhammad Hatta Hasibuan.
Kasat Intel Polres Tebingtinggi,
AKP Antoni Rajagukguk mengatakan,
pihak Polres Tebingtinggi sangat menyambut baik acara KNPI Kota Tebingtinggi. Apalagi acara itu langsung
berdiskusi membicarakan kondisi yang
sedang hangat saat ini, yakni menangkal radikalisme.
Kasat Intel memaparkan, agar pemuda dalam hal ini yang masih berstatus
mahasiswa saat menyampaikan protes
kepada pemerintah tidaklah harus turun
ke jalan. “Jika ada protes dengan cara
seperti ini, dengan cara didiskusikan
tentu sangat cocok kita lakukan ketimbang harus ramai-ramai turun ke jalan.

Bagitu juga hendaknya, jika ada protes
sebaiknya ada solusi yang ditawarkan.
Sehingga pembangunan bisa berjalan
baik, sesuai dengan tujuan bersama,”
saran Antoni Rajaguguk.
Kadispora Tebingtinggi, Azhar
Efendi Lubis menyambut baik acara
coffee morning yang digelar KNPI bersama OKP dengan mengakat tema
“Merajut Kebersamaan Membangun
Kader Pemuda Tebingtinggi”.
Ketua DPD KNPI Kota Tebingtinggi, Muhammad Hatta Hasibuan
pada kesempatan itu mengucapkan
terimakasih atas kehadiran seluruh undangan yaitu para pengurus organisasi
pemuda di kota itu.
Dia mengharapkan dalam pertemuan
dengan seluruh pengurus organisasi
kepemudaan, diisi dengan forum diskusi
tentang bagaimana menangkal faham
radikalisme di kalangan pemuda. “Kita
berarap melalui acara pertemuan para
pemuda ini, radikalisme di Tebingtinggi
tidak bisa berkembang,” jelasnya. (cha)

Pembangunan Pipa Diprotes Masyarakat

rrs

Mendatar:
1. Beruntung
4. Teman
7. Sajak persembahan
8. Terusan
9. Singkat, pendek (tentang
peradilan)
10. Udang kering
11. Tim pencari dan penolong
12. Cara menyambung besi
16. Legal, sah
17. Merk alat elektronik
18. Tetapi
20. Saya (Belanda)
22. Kata depan penunjuk
tempat
23. Lelaki (Inggris)
Menurun:
1. Pelantang suara
2. Daun kelapa muda
3. Merk jam tangan terkenal
4. Bersih
5. Jorok dan kotor
6. Cahaya (Arab)
11. Cocok, sesuai
13. Rileks

14. Bapak (Batak)
15. Hilang
19. Kerja sama ekonomi di
kawasan ASEAN
(singkat)
21. Istilah dalam tinju
22. Tangga nada pertama
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Mendatar:
1. Haiti
4. Bugis
6. Fit
7. Bus
9. PTN
10. UHU
12. Cry
14. Par
16. IDR
17. Ask
18. Kol
19. Ain
21. Aur
25. MU
26. Tonil
27. As

Menurun:
2. Akidah
3. IMB
4. Bos
5. Istana
8. Ubur
10. UE
11. Usil
12. Cara
13. Yuan
14. Peka
15. Rh
18. Kam
20. Ion
22. Ras
23. PT
24. BL

Pakpak Bharat, (Analisa)
Proyek pembangunan pipa jaringan air bersih di Desa
Boangmanalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat,
dengan pagu anggaran Rp247 juta bersumber dari APBD
Pakpak Bharat tahun anggaran 2016 tidak dapat difungsikan
karena diduga pekerjaannya terkesan asal jadi.
M Boangmanalu didampingi J Manik, warga setempat
kepada wartawan, di Salak, Rabu (26/7) mengaku, kesal
melihat hasil kerja rekanan pemenang tender yang terkesan
asal jadi terbukti hingga saat ini tidak ada setetes air di bak
penampungan air.
Senada dikemukakan warga lainnya. Dikatakan, proyek
yang menghabiskan uang negara itu dikerjakan asal-asalan dan
diduga ada kesepakatan jahat antara rekanan dengan PPTK
sehingga fungsi pengawasan dari dinas terkait tidak jalan.
Untuk itu, warga berharap kepada Bupati Remigo Yolando
Berutu agar melakukan black list terhadap perusahaan tersebut
selaku rekanan mengerjakan proyek untuk membuat efek jera.
“Mereka juga mengimbau pihak Inspektorat maupun
aparat penegak hukum untuk meninjau lokasi proyek guna
melakukan audit. Bila menemukan ada kecurangan dan
menemukan unsur kerugian negara supaya dilakukan pengusutan,” harap warga.
Kepala Dinas PU melalui Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) Penni Berutu dikonfirmasi di ruang kerjanya,
Rabu (26/7) perihal kegagalan proyek dimaksud membantahnya. “Siapa bilang itu proyek gagal. Itu airnya dulu
mengalir, tapi karena ada masyarakat keberatan, airnya
berhenti,” sebut Berutu.
Saat Analisa menunjukkan foto bak penampungan yang
diperuntukkan guna menampung air proyek kering kerontang
tidak berisi air setetes pun berikut kondisinya dikelilingi
semak belukar karena tidak pernah dipergunakan masyarakat,
Penni mulai merasa bingung. “Nanti kami akan tinjau,”
kilahnya. (brt)

Analisa/mukka berutu

TAK BERFUNGSI: Bak penampungan air proyek pipanisasi diselimuti semak belukar dan tidak dapat difungsikan
sesuai peruntukkannya karena tidak ada air bersih.

panen. Menurutnya, tidak turun hujan dalam
waktu lama menjadi penyebab utamanya.
“Hujan yang tidak turun sejak dua bulan
lalu menjadi penyebab utama tanaman jagung layu. Sehingga mempengaruhi buah
dan hasil panen tidak maksimal,” ujarnya.
Dia mengaku, lahan jagung miliknya seluas satu hektare mengeluarkan modal hampir
Rp6 juta, sudah termasuk untuk pembelian
bibit, pupuk, dan biaya pengerjaanya, terancam tidak bisa balik.
Sampai saat ini, belum ada bantuan dari
pemerintah untuk menanggulangi kekeringan,
seperti bantuan sumur bor untuk mengairi tanaman jagung milik para petani di daerah itu.
“Data dari asosiasi petani jagung Karo
Kecamatan Tiga Binanga, lahan mengalami
kekeringan mencapai 23.000 hektare.
Kemungkinan hasil produksi tanaman jagung
kali ini akan berkurang 50 persen dari musim
sebelumnya atau lebih parah, seperti terjadi
pada 2016,” ujar Septa.
Diharapkan pemerintah bisa memberikan
solusi terkait bencana kekeringan, sebabkan,
kerugian materi para petani di tiga Kecamatan
Kabupaten Karo. Agar semester berikutnya
tanaman petani tetap panen meski dilanda
bencana kekeringan. (dik)

SDN Gungpinto Akan
Dibangun Kembali
Namanteran, (Analisa)
Gedung SDN Desa Gungpinto Kecamatan
Namanteran, Kabupaten Karo, yang rusak akibat
dilanda gempa berkekuatan 5,6 skala richter
pada 16 Januari lalu, akan diperbaiki. Sejak
kerusakan total gedung SD itu, aktivitas belajarmengajar murid terpaksa di tenda-tenda dan di
ruang kelas yang masih bisa dimanfaatkan.
“Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama
DPRD Karo sepakat membangun sekolah itu
melalui anggaran APBD Karo 2017 sebesar
Rp1,2 miliar,” kata Plt Kadis Pendidikan Karo,
Eddy Suranta Surbakti kepada Analisa, Rabu
(26/7) di ruang kerjanya, Kabanjahe.
“Gangguan belajar sejak terjadi gempa
yang merusak total gedung sekolah memang
kami akui dan itu hal yang tidak kita inginkan
akibat terjadi gempa,” katanya.
Bukan hanya gedung sekolah atau rumah
ibadah yang rusak, akibat gempa itu, tapi juga
rumah-rumah penduduk, khususnya Desa

Kutambelin, Kebayaken Kecamatan Namanteran, termasuk juga areal pertanian di
Kebayaken dan batas Desa Kutambelin dan
Kebayaken retak-retak yang dalam dan panjang.
“Sebab itu, dalam waktu dekat, melalui
anggaran yang ditampung dalam APBD
Karo 2017, pembangunan gedung SDN
Gungpinto akan dimulai dan diharapkan dalam waktu yang tidak begitu lama, siap dan
proses belajar-mengajar kembali baik dan
nyaman,” ujar Kadis.
SDN Gungpinto, saat ini memiliki 83
murid dan dengan jumlah guru yang cukup.
Wilayah Desa Gungpinto tidak masuk zona
merah. Namun selalu dihujani debu vulkanik
setiap erupsi Sinabung.
“Kita selalu ingatkan Plt Kepala Sekolah,
Heriani Br Sembiring dan para guru agar
murid selalu menyiapkan masker bila hujan
debu terjadi, sehingga tidak mengganggu
proses belajar-mengajar,” ujarnya. (alex)

Analisa/alex ginting

TEMUI: Plt Kadisdik Karo, Eddy Suranta Surbakti menemui para guru SDN Desa
Gungpinto, meninjau kerusakan dan proses belajar murid.
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Investasi Harus Tunduk Evaluasi
Dampak Lingkungan
Jakarta, (Analisa)
Wahana Lingkungan Hidup menyatakan berbagai investasi yang masuk ke Indonesia harus tunduk kepada
evaluasi terkait dampak lingkungan hidup yang dilakukan
oleh instansi terkait.
"Investasi harus tunduk pada evaluasi yang mencakup
partisipasi masyarakat sipil, penilaian dampak lingkungan
dan hak asasi manusia," kata Manajer Kampanye Keadilan
Iklim Walhi, Yuyun Harmono dalam rilis, Rabu.
Menurut dia, model perjanjian perdagangan bebas yang
didorong selama ini hanya menguntungkan korporasi baik
asing maupun nasional yang pada akhirnya akan memperparah ketimpangan, apalagi 59 persen sumber daya
agraria ternyata hanya dikuasai oleh 1 persen populasi.
Hal tersebut, lanjutnya, memperparah kerusakan lingkungan hidup dan iklim melalui penguasaan dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan perkebunan
kayu skala besar.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa perjanjian pedagangan
harus didasarkan pada solidaritas internasional, selaras
dengan komitmen internasional terhadap perubahan iklim,
lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, dan kesehatan
masyarakat.
Karena itu, Yuyun menegaskan bahwa pemerintah atau
masyarakat yang terkena dampak dapat meminta pertanggungjawaban investor jika terjadi pelanggaran terhadap
kewajiban tersebut.
Sebagaimana diwartakan, aktivitas perekonomian Republik Indonesia jangan sampai didominasi investasi yang
berujung kepada monopoli korporasi asing, sehingga
berbagai perjanjian perdagangan global yang ada juga
jangan sampai mendukung hal itu.
Direktur Eksekutif LSM Indonesia for Global Justice
(IGJ) Rachmi Hertanti mencontohkan, perjanjian ekonomi
komprehensif regional (RCEP) yang sedang dibahas pemerintah saat ini memuat mekanisme sengketa yang dapat
digunakan investor untuk menggugat kebijakan negara
yang merugikan sang investor.
Hal tersebut juga dikenal dengan istilah "Investor-State
Dispute Settlement"/ISDS atau Penyelesaian Sengketa
Investor-Negara.
"Pemerintah Indonesia harus menolak Mekanisme ISDS
dalam RCEP, hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah
diambil Pemerintah ketika melakukan termination terhadap
Bilateral Investment Treaty (BIT) yang beralasan karena
Mekanisme ISDS dianggap merugikan Indonesia," paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan afirmasi atau penegasan kembali
dari Fitch Ratings untuk peringkat layak investasi Indonesia
di level BBB- dengan prospek positif akan meningkatkan
keyakinan investor dan pelaku ekonomi lainnya terhadap
perekonomian Indonesia.
"Hal ini perlu jadi momentum untuk mempertahankan
upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang di
tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut," kata
Agus dan menambahkan, BI akan melanjutkan kontribusi
dalam reformasi dalam rangka mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) menginginkan pemotongan alur investasi agar
tidak perlu melalui pihak ketiga serta langsung kepada
Indonesia.
Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, jika
investasi tidak melalui pihak ketiga, maka nilai investasi
yang diterima Indonesia, itu lebih besar daripada harus
melalui pihak ketiga. (Ant)

BRI dan Pemko Resmikan
Penyaluran Bansos
Pematangsiantar, (Analisa)
Melanjutkan program Pemerintah melalui arahan Presiden Joko Widodo penanggulangan kemiskinan, setiap
bantuan sosial dan subsidi disalurkan dalam sistem perbankan.
Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas sosial
P3A bekerjasama dengan BRI Pematangsiantar melakukan
peresmian penyaluran bantuan sosial program keluarga
harapan (PKH) dengan kartu keluarga sejahtera (KKS) di
aula BRI Jalan Merdeka Pematangsiantar, Rabu (26/7).
Peresmian dihadiri Plh Walikota diwakili Sekda Ir
Reinward Simanjuntak, Ketua PN Pematangsiantar Pasti
Tarigan, Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar diwakili Kasi Intel Hary Palar, Kapolres Pematangsiantar diwakili,
sebanyak 32 kepala keluarga perwakilan penerima bantuan
disaksikan Kepala Cabang BRI Pematangsiantar, Patar
Pandapotan Manullang.
Ketua panitia Pariaman Silaen melaporkan, penyerahan
batuan sosial PKH merupakan dasar arahan Presiden
untuk menanggulangi kemiskinan dan dinyatakan setiap
bantuan sosial dan subsidi oleh pemerintah dalam sistem
perbankan.
“Dengan sistem perbankan dapat mempermudah pemerintah untuk mengawasi, memantau mengurangi penyimpangan pada saat penyaluran bantuan sosial,” ujar Pariaman
Silaen. Plh Walikota Hefriansyah diwakili Sekda mengatakan, dia berterimakasih kepada BRI cabang Pematangsiantar turut melakukan peresmian penyaluran bantuan
sosial PKH dan KKS.
“Pemko berterimakasih kepada pihak BRI. Penyaluran
bantuan sosial PKH dan KKS seharusnya di selenggarakan
Pemko. Hal ini BRI turut andil mengerjakan tugas pemerintah,” ujar Reinward Simanjuntak.
Kepala cabang BRI Pematangsiantar, Patar Pandapotan
Manullang kepada Analisa menyampaikan, saat ini sebanyak 5071 orang penerima bantuan sosial PKH dan KKS
per bulan sebesar Rp 500.000. “Ada 5071 masih penerima
bantuan sosial PKH dan KKS yang diterima pihak BRI dari
12.000 nama yang sudah terdaftar. Bahkan penerima saat
ini juga dapat menggunakannya,” ujar Patar.
Sesuai dengan harapan pemerintah, agar setiap bantuan
sosial (Bansos) dan subsidi yang disalurkan dapat mudah
dikendalikan, dipantau serta mengurangi penyimpangan.
Berdasarkan hal itu, penyaluran Bansos saat ini menggunakan sistem perbankan. “BRI sebagai salah satu bank BUMN
yang ditunjuk pemerintah berperan aktif dalam menyalurkan
bansos ini hingga bantuan dapat diterima penerima manfaat
bantuan sosial,” ujar Patar.
Dengan bersinergi pemerintah melalui Pemko Pematangsiantar, Bank BRI, agen Brilink, dan penerima manfaat,
bantuan sosial dapat disukseskan. “Program keluarga
harapan ini, dengan baik dan lancar, sehingga tercapai
slogan, yang memberi senang, yang menyalurkan senang
dan yang menerima juga senang,” tambahnya.(fhs)

Analisa/fransius h simanjuntak

DIABADIKAN: Perwakilan penerima bantuan sosial PKH
dan KKS diabadikan bersama dengan Kacab BRI, Patar
Pandapotan Manullang, Plt Sekda Ir Reinward Simanjuntak,
Rabu (26/7).

Indonesia Peringkat 11 Indeks
Kelola Tambang
Jakarta, (Analisa)
Indonesia mencatatkan peringkat 11 di antara 89 penilaian
(81 negara) dunia untuk kategori Indeks Tata Kelola tambang
pada Resource Governance Index (RGI/Indeks Tata Kelola
Sumber Daya) tahun 2017 yang mencapai angka memuaskan,
yaitu 68 dari 100.
Sementara itu, menorehkan capaian
angka yang sama yaitu 68 dari 100,
subsektor minyak dan gas bumi (migas)
juga menduduki peringkat ke-12. Tata
kelola tambang dan migas di Indonesia
mencatatkan subsektor ganda (tambang
dan migas) yang paling seimbang diantara negara-negara lain yang memiliki
subsektor ganda.
"Penilaian yang memuaskan dari
lembaga penilai internasional ini membuktikan pengelolaan sektor ESDM di
Indonesia sudah memenuhi kaidah
transparansi dan akuntabilitas berskala
internasional," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja
Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko
melalui keterangan tertulis di Jakarta,
Rabu.
Prestasi subsektor pertambangan
maupun migas Indonesia dalam hal
manajemen pendapatan dinilai sangat
baik, dimana keduanya mendapat nilai
76 dari 100, namun kinerja tata kelola
sumber daya pertambangan dilemahkan oleh rendahnya harga komoditas

akibat perlambatan permintaan global.
Selain itu deplesi mineral yang telah
memberikan tekanan pada industri pertambangan Indonesia, khususnya batubara juga turut mempengaruhi.
Produksi minyak Indonesia mencapai 1 persen dari produksi minyak dunia.
Penilaian positif dari RGI turut didukung beberapa rencana reformasi yang
berpotensi mendorong tata kelola di
Indonesia, salah satunya rencana pengoperasian beneficial ownership roadmap, dengan menggunakan standar dari
Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
(EITI-Extractive Industries Transparency Initiative) sebagai dasar pengembangan peraturan yang mencakup sektor ekstraktif dan sektor lainnya.
Indonesia juga merupakan salah satu
anggota Open Government Partnership
dan kinerja Indonesia dinilai baik oleh
RGI dalam hal keterbukaan pemerintah
terkait data dan menduduki posisi 25
persen teratas di antara 102 negara
yang dinilai dalam Open Budget Index

tahun 2015.
Indonesia juga berkomitmen untuk
menerapkan prinsip-prinsip dari the
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan
yang lahir dari pertemuan Anti Korupsi
G-20.
Pada subsektor migas, RGI memberikan nilai tinggi pada Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mengkaji
perundang-undangan perminyakan,
dengan fokus pada perizinan, rezim
fiskal, pembagian pendapatan dan tata
kelola BUMN.
Indeks dalam hal perpajakan juga
mendapat nilai baik, meskipun diperlukan peninjauan terhadap persyaratan
fiskal untuk menarik investasi di tengah
harga minyak yang rendah dan meningkatnya biaya proyek.
RGI 2017 menilai bagaimana negara
dengan sumber daya mengatur kekayaan migas dan tambang di 81 negara
berdasarkan 3 komponen kunci yakni
realisasi nilai, pengelolaan pendapatan,
dan lingkungan yang mendukung.
Para peneliti independen, di masingmasing negara yang diteliti, menyelesaikan kuesioner untuk mengumpulkan
data primer mengenai realisasi nilai
dan pengelolaan pendapatan. Untuk
komponen ketiga, RGI mengacu pada
data eksternal dari lebih dari 20 organisasi internasional. Penilaian ini mencakup periode 2015-2016. (Ant)

Perusahaan Jerman Investasi 100 Juta Euro
Jakarta, (Analisa)
Badan Koordinasi Penanaman Modal mengidentifikasi minat perusahaan
asal Jerman yang bergerak di bidang
produk kebutuhan sehari-hari (fast
moving consumer goods/FMCG) untuk berinvestasi sekitar 100 juta euro
(setara Rp1,5 triliun).
Kepala BKPM Thomas Trikasih
Lembong di Jakarta, Rabu, mengatakan
minat tersebut disampaikan langsung
ke Presiden Jokowi saat pertemuan
bisnis dengan 11 perusahaan besar
Eropa di Hamburg, Jerman, beberapa
waktu lalu.
Pertemuan bisnis itu merupakan
tindak lanjut kunjungan Presiden Jokowi ke Berlin, April 2016 untuk mengunjungi Kanselir Jerman Angela

Merkel.
Perusahaan-perusahaan yang hadir
dalam pertemuan terdiri atas berbagai
macam sektor mulai dari sistem pertahanan, pembangkit listrik, infrastruktur, transportasi hingga kosmetika.
"Satu perusahaan besar di bidang
FMCG ini menyampaikan ke bapak
Presiden bahwa mereka akan menjalankan investasi lanjutan dengan nilai
100 juta euro.
Kalau pabriknya jadi, akan menghasilkan pendapatan ekspor hingga 1 miliar
euro," katanya.
Tom, sapaan Thomas, menuturkan
saat ini pemerintah tengah menekankan
dua aspek dalam strategi realisasi investasi, yakni kuantitas dan kualitas.
Ia mengakui, kuantitas investasi bisa

diraih dari penanaman modal Jepang,
Korea Selatan dan Tiongkok. Namun,
secara kualitas, investasi dari Eropa dan
Amerika Serikat lebih mumpuni.
"Saya selalu sangat menghargai investasi dari Eropa dan AS karena kualitasnya sangat tinggi," ujarnya.
Tom juga mengatakan investasi dari
Eropa maupun AS memiliki model vokasional atau pelatihan keterampilan yang
sangat cocok diterapkan di Tanah Air.
"Sejak dua tahun lalu Pak Presiden
mengganggap model yang sangat bagus itu adalah Jerman karena model
vokasi, pelatihan keterampilan termasuk sistem magang dan sistem pendidikan permesinan dan tekniknya," katanya seraya menyiratkan penantian
realisasi investasi dari benua itu. (Ant)

TCOF Babel 2017

Angkat Tema Keragaman Etnis
dan Budaya
Jakarta,(Analisa)
Pesta wisata Toboali City On Fire
(TCOF) Propinsi Bangka Belitung (Babel) Season II Tahun 2017 mengangkat
tema " Keragaman Etnis dan Budaya".
Kegiatan yang berlangsung 27-30 Juli
2017 tersebut menampilkan 16 kegiatan
wisata yang dipusatkan di Lapangan
Laut Nek Aji Toboali Bangka Selatan.
Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah
saat peluncuran TCOF 2017 bersama
Menteri Pariwisata Arief Yahya di Gedung Pesona Kemenpar Jakarta, Rabu
malam.
Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah
menjelaskan, pihaknya sengaja mengangkat tema ‘Keragaman Etnis dan
Budaya’ pada event pariwisata ini untuk
menegaskan bahwa keragaman etnis dan
budaya merupakan perekat bagi kesatuan
dan persatuan bangsa dan merupakan
manesfestasi dari semangat pluralisme
demi terjaganya keharmonisan antar
etnis, mengangkat pesona seni dan
budaya dalam warna kebhinekaan.
" Multi etnis dan budaya ada di Babel, karena itu, kami gunakan tema

dalam TCOF Season II 2017," kata
Abdul Fatah.
Menpar Arief Yahya mengapresiasi
penyelenggaraan even TCOF sebagai
sarana yang efektif untuk mempromosikan pariwisata Babel, khususnya
Bangka Selatan yang memiliki daya
tarik budaya (culture), alam (nature),
dan buatan manusia (manmade) serta
memperkuat daya saing pada unsur 3 A
(Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas).
“Provinsi Babel memiliki atraksi
yang menarik, terutama kulinernya.
Begitu pula amenitas ada puluhan hotel berbintang dan dalam waktu dekat
bertambah satu hotel berbintang di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata Tanjung Kelayang, sedangkan untuk aksesibilitas sebentar lagi
Bandara HAS Hanandjoedin di Belitung menjadi bandara internasional dan
akan banyak penerbangan internasional
di antaranya dari Tiongkok sebagai
pasar utama,” kata Menpar.
Menpar menambahkan, percepatan
pembangunan KEK Tanjung Kelayang
sebagai destinasi prioritas yang akan

menjadi “Bali Baru” terus dilakukan
terutama pada unsur 3A, di antaranya
konektivitas udara (air connectivity)
untuk membuka pasar utama. “Air connectivity, home stay desa wisata, dan
go digital menjadi program prioritas
atau top 3 program Kemenpar yang
dijalankan tahun ini dalam mendukung
target 15 juta wisatawan mancanegara
dan pergerakan 260 juta wisatawan
nusantara di Tanah Air tahun ini dan
akan meningkat menjadi 20 juta Wisman dan 270 juta Wisnus pada 2019,"
jelas Arief Yahya.
TCOF Season II 2017 dimeriahkan
16 kegiatan yaitu, Bike Packer, Toboali
Fashion Carnival, Toboali Photo Competition, Festival Tari Kreasi Daerah,
Lomba Melukis Tudung Saji,Toboali
Oriental Mural Festival, Festival Band,
Festival Layang-Layang, Festival
Barongsai, Lomba Pembuatan Film
Dokumenter,Festival Kuliner, Ritual
Adat Buang Jung, Nganggung 1.000
Dulang, Touring Komunitas Motor,Pameran UMKM dan Komunitas, dan
Target Shooting Competition. (try)

Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Jakarta, (Antara)
Pemerintah melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan sedikitnya lima
strategi untuk percepatan pembangunan
infrastruktur di Indonesia agar layanan
dan daya saing sektor ini terus meningkat.
Lima stratgegi itu, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimuljono daam
keterangan tertulis di Jakarta, Rabu,
adalah kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan
infrastruktur, kepemimpinan yang kuat,
koordinasi antar lembaga yang solid,
dan juga penerapan hasil penelitian dan
teknologi terbaru.
"Infrastruktur yang kita bangun saat
ini berdasarkan kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan. Selama tiga tahun
kita kerja keras telah membuat ranking
pelayanan infrastruktur kini kita berada
di urutan 60 pada tahun ini," kata Basuki.
Hal itu berdasarkan data hasil riset
"Infrastructure Competitiveness Index"
Tahun 2017, Indonesia berada pada
peringkat 60, atau naik dari peringkat
62 pada 2016 dan peringkat 72 tahun
2015 dalam pelayanan infrastruktur.
Basuki menggarisbawahi bahwa
faktor pertama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur adalah soal pengadaan tanah.
Selama ini menurut Menteri Basuki
masalah pembebasan lahan menjadi
kendala utama dalam pembangunan
infrastruktur Indonesia.
Namun dengan berlakunya UU No.
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, masalah pertanahan mu-

lai bisa diatasi, ditambah lagi dengan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)
yang mengharuskan Menteri/Kepala
lembaga, Gubernur, dan Bupati/
Walikota mempermudah proses perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PSN
sesuai dengan kewenangannya.
"Untuk proyek PSN, selambat-lambatnya sudah dimulai pekerjaan pada
2018 atau proyek tersebut dikeluarkan
dari daftar PSN," kata Basuki.
Basuki melanjutkan, faktor lain dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah soal pendanaan. Akselerasi terjadi melalui penyederhanaan
prosedur tender/pengadaan.
Sementara dari sisi pendanaan, pemerintah melalui Kementerian PUPR
membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi swasta untuk masuk ke proyek
yang dilelang. Pemerintah juga membuka kesempatan melalui Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Hal ini mengingat kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan infrastruktur.
Untuk kebutuhan infrastruktur hingga 2019 setidaknya dibutuhkan dana
sebesar Rp4.796, triliun dengan dana
sebesar Rp1.978,6 triliun atau 41,3 persen
berasal dari APBN dan APBD, lalu Rp
1.066,2 triliun atau 22,2 persen dari BUMN, dan sebesar Rp 1.751, 5 triliun atau
36,5 persen berasal dari swasta dengan
berbagai skema pendanaan.
Selain memberikan kemudahan dalam investasi, pemerintah juga memberikan dukungan dan jaminan seperti dana
talangan melalui Lembaga Manajemen

Aset Negara (LMAN), "Availability Payment", "Viability Gap Fund", serta
penugasan langsung kepada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), dan baru alternatif
terakhir menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Rock and Roll" "Faktor ketiga dalam akselerasi pembangunan adalah soal
kepemimpinan yang kuat. Indonesia
beruntung memiliki Presiden Joko Widodo, beliau turun langsung ke lapangan
setidaknya dua kali, yang membuat saya
sebagai Menteri harus mengecek setidaknya empat kali, dan Dirjen delapan
kali untuk memastikan pekerjaan cepat
selesai. Semua dilakukan dalam ritme
“Rock n Roll”, bukan lagi ritme Bengawan Solo," tambah Menteri Basuki.
Percepatan pembangunan menurutnya juga terjadi karena koordinasi antar
lembaga yang sangat intens.
Pada 2016, pemerintah telah membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan Pusat
(TP4P)/Daerah (TP4D). Di dalam tim
tersebut termasuk Kementerian PUPR,
Kementerian ATR/BPN, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).
"Tanpa keterlibatan aktif Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan dalam
pengadaan tanah, berbagai proyek tidak mungkin bisa terwujud dengan
cepat," ujar Menteri Basuki.
Terakhir, faktor kelima, percepatan
juga terjadi karena dukungan riset dan
pengembangan dalam pembangunan
infrastruktur, antara lain dalam penggunaan material "precast" dan prefabrikasi, serta penerapan teknologi terbaru
dalam sektor konstruksi. (Ant)

Antara/vidi h simanjuntak

BONGKAR MUAT: Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok,
Jakarta, Rabu (26/7). Kementerian Perdagangan menyatakan terhitung mulai dari Januari
sampai Juni 2017 Indonesia telah mendapatkan keuntungan dari ekspor US$ 7,63 miliar,
dimana nilai ekspor sebesar US$ 79,96 miliar dan biaya impor US$ 72,33 miliar.

PNM Siap Tingkatkan Pemerataan
Ekonomi Masyarakat
Medan, (Analisa)
Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan pemerintah pada 1991 lalu sebagai
bagian dari solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Strategi ini dilakukan melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas dari para pelaku usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal itu dijelaskan Direktur Perencanaan dan
Pengmbangan Usaha PNM, Arief Mulyadi di
sela-sela acara penyerahan bantuan kepada Ketua
Kelompok Pengajian Ibu, Nurjannah dan Kepala
Lingkungan Kecamatan Medan, Imelda.
Bantuan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) yang difokuskan bidang pendidikan dan pelatihan UMKM sertapengembangan sarana prsarana umum itu diserahkan
Kepala PNM Cabang Medan, Prasetyo Heru

secara simbolis, baru-baru ini.
“Hingga Juli 2017 ULaMM saat telah
memiliki 63 kantor cabang dengan 632 unit
layanan yang melayani 310.336 nasabah di
lebih dari 3.500 kecamatan di provinsi di
Tanah Air.Kita menganggarkan bantuanPKBL kepada 25 anak yatim Kelompok
Pengajian Nurjanaah berupa peralatan sekolah
dan tong sampah kepada 8 kantor kelurahan
di wilayah ULaMM Cabang,” katanya.
Dalam siaran pers yang disampaikan kepada Analisa kemarin kegiatan PKBL bertemakan “Jalin silaturahim maknai persaudaraan dengan peduli sesama” dilaksanakan di
Kantor PNM Cabang Medan pada pengembangan sarana prasara.
“Kita mengupayakan agar kegiatan PKBL
dapat bersingergi dengan BUMN lainnya
agar memiliki dampak lebih signifikan,”
tambah Arief Mulyadi. (bay)

Industri Halal Bisa Berkontribusi
pada APBN
Jakarta, (Analisa)
Peneliti Ekonomi Islam Yudi Saputra menilai optimalisasi pengelolaan industri halal
di Indonesia bisa memberikan kontribusi
terhadap keberlangsungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara
signifikan.
"Optimalisasi industri halal di Indonesia
saat ini merupakan momentum tepat untuk
meningkatkan APBN pemerintah," kata Yudi, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta,
Rabu.
Yudi menjelaskan Indonesia dalam data
Global Islamic Economy Report tahun 20162017 hanya berada pada posisi 10 sebagai
produsen industri halal, serta menempati masingmasing posisi 9 dan 8 dalam sektor keuangan
syariah dan obat-obatan serta kosmetika.
Padahal, secara keseluruhan total pengeluaran dunia dalam industri halal mencapai

2,97 triliun dolar AS, di antaranya sebanyak
1,9 triliun dolar AS merupakan sumbangan
dari sektor makanan atau setara dengan
Rp25.270 triliun.
Perkiraan angka itu belum termasuk nilai
aset di sektor jasa keuangan syariah yang
diproyeksikan mencapai 3,46 triliun dolar
AS, dan sebanyak 2,72 triliun dolar AS di
antaranya merupakan aset perbankan syariah.
"Data menyatakan bahwa industri makanan
halal memiliki pasar yang sangat besar.
Malaysia mampu bertengger pada posisi
puncak, tapi Indonesia tidak termasuk dari 10
besar produsen industri makanan halal," kata
peneliti dari Wiratama Institute ini.
Menurut Yudi, apabila target pendapatan
negara pada 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822
triliun, maka nilai tersebut berada pada kisaran 7,2 persen dari pasar industri makanan
halal dunia.(Ant)

Laba BNI Syariah Naik 13 Persen
Jakarta,(Analisa)
Abdullah Firman Wibowo (Plt. Direktur
Utama), Bank BNI Syariah selama semester
pertama 2017 meraih laba sebesar Rp 165
miliar, naik sebesar 13,0 persen dibanding
tahun sebelumnya Juni 2016 sebesar Rp 146
Miliar. Pertumbuhan laba tersebut, pada satu
sisi, disokong oleh ekspansi pembiayaan dan
kontribusi komposisi rasio dana murah serta
efisiensi operasional yang juga terus terjaga”,
tutur Abdullah Firman Wibowo, Plt.Direktur
Utama BNI Syariah di Jakarta, Selasa.
Firman memaparkan, dengan tetap menjunjung semangat berHasanah di tahun 2017,
kinerja BNI Syariah triwulan kedua pada sisi
aset juga berjalan cukup optimal. Pertumbuhan
aset Year on Year (YoY) naik sebesar 19,7
persen dari Rp 25,7 triliun pada Juni tahun lalu
menjadi sebesar Rp 30,7 trriliun. Pertumbuhan
aset ini didorong oleh pertumbuhan pada pembiayaan sebesar 18,8 perseb dan DPK sebesar
22,1 perseb terhadap posisi tahun sebelumnya
pada periode yang sama.
Pembiayaan pada Juni 2016 sebesar Rp
18,9 triliun berhasil tumbuh menjadi Rp 22,5

triliun pada Juni tahun ini. Di sisi lain, Dana
Pihak Ketiga yang pada Juni tahun lalu
sebesar Rp 21,8 triliun meningkat menjadi
Rp 26,7 triliun pada Juni 2017, dengan rasio
dana murah (CASA) sebesar 47,6 persen
naik dari 47,1 persen di tahun sebelumnya.
Dari total pembiayaan sebesar Rp 22,5
triliun tersebut, sebagian besar merupakan
pembiayaan konsumer yaitu 51,9 persen
disusul pembiayaan ritel produktif/SME
sebesar 21,7 persen, pembiayaan komersial
sebesar 19,3 persen, pembiayaan mikro sebesar 5,6 perse , dan kartu pembiayaan
Hasanah Card 1,5 persen. Untuk pembiayaan
konsumer, maka sebagian besar portofolio
merupakan BNI Griya iB Hasanah, yakni
sebesar 84,9 persen.
"BNI Syariah sebagai bank yang modern,
dinamis, dan universal senantiasa berusaha
menjadi mitra Hasanah (Hasanah Banking
Partner) bagi masyarakat. BNI Syariah mewujudkan gaya hidup Hasanah (Hasanah
Lifestyle) yang senantiasa bergerak menebarkan kemanfaatan bagi masyarakat,
bangsa, dan Negara," papar Wibowo. (try)
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Iklim Investasi Hulu
Migas Masih Positif
Jakarta,(Analisa)
Investasi hulu migas di Indonesia pada
2016 menurun 27% dibanding 2015, dari
US$ 15,34 miliar menjadi US$ 11,15 miliar.
Dengan kata lain, Indonesia kehilangan investasi US$ 4,19 miliar atau Rp 55 triliun
(dengan asumsi kurs dolar Rp 13.300) dari
hulu migas pada tahun lalu.
Penurunan investasi ini berimplikasi pada
kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. Semakin sedikit perusahaan
hulu migas yang mau mencari minyak dan
gas bumi di Indonesia.
Di 2013, jumlah wilayah eksplorasi di
Indonesia masih 238. Pada 2016 menyusut
menjadi 199 wilayah saja, 37 di antaranya
sedang dalam proses pengakhiran kontrak.Akibat sepinya eksplorasi, tak ada penemuan cadangan migas baru di Indonesia.
Sementara jumlah cadangan minyak yang
terbukti terus merosot dari 3,7 miliar barel
pada 2013 menjadi 3,3 miliar barel saat ini.
Meski demikian, Wakil Menteri ESDM,
Arcandra Tahar, menepis anggapan iklim
investasi hulu migas Indonesia sudah tidak
kondusif. Menurutnya, aturan pajak untuk
skema gross split akan kembali menggairahkan investasi di hulu migas.
Aturan itu akan membuat skema gross
split lebih menarik dan ekonomis karena ada
pembebasan sejumlah pajak seperti PPN, Bea
Masuk, PPh, PBB, dan sebagainya.
"Iklim investasi di Indonesia masih postif,
cuma masih menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan) berkaitan dengan perpajakan
gross split. Investasi kita dorong harus dengan
cara kreatif," kata Arcandra saat ditemui di
Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/7).
Arcandra menambahkan, saat ini Menteri
ESDM, Ignasius Jonan, melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) untuk
meyakinkan para investor bahwa iklim investasi hulu migas Indonesia masih bagus.
Jonan langsung 'jemput bola' ke Negeri
Paman Sam untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya.
"Kami inginnya investor masuk, ini salah
satu cara menjemput bola, menerangkan ke
investor sekarang itu iklim di Indonesia seperti apa. Mungkin ada pertanyaan terkait
peraturan baru yang dikeluarkan, jangan sampai disalahartikan, untuk itu kita jemput bola,"
paparnya.
Sebagai informasi, Jonan bertemu Ryan

Lance (CEO ConocoPhillips) di AS. Pertemuan dengan ConocoPhillips antara lain membicarakan kelanjutan pengelolaan Blok South
Jambi B yang kontraknya akan habis pada
tahun 2020. Jonan meminta ConocoPhillips
segera mengajukan proposal pengelolaan
Blok tersebut dengan opsi berpartner dengan
Pertamina atau perusahaan lainnya. Sementara itu ConocoPhillips akan segera menyampaikan kepada Jonan setelah melakukan pembahasan internal termasuk membahas masalah keekonomian.
Jonan juga bertemu President & CEO Baker Hughes, Lorenzo Simonelli. Baker
Hughes (GE Company) adalah perusahaan
fullstream (memiliki solusi upstream, midstream dan downstream) pertama di dunia
yang mengedepankan biaya produksi perbarel yang murah dengan teknologi canggih,
hingga peningkatan efisiensi dan safety process untuk refinery maupun petrochemical
plants.
Pada pertemuan tersebut Presiden GE
menawarkan teknologi untuk kegiatan hulu
migas antara lain pengurangan cost drilling,
dengan memanfatkan teknologi digital melalui solusi Intelli Stream. Selain itu, beberapa
teknologi lain dikenalkan untuk membantu
Enhanced Oil Recovery (EOR) pada beberapa
lapangan migas di Indonesia.
Di samping itu, GE juga menawarkan teknologi barge power plant dengan solusi
komprehensif yang meliputi infrastruktur gas
(milk-run konsep) untuk pulau-pulau dengan
rasio elektrifikasi yang masih rendah seperti
Papua. Pada kesempatan tersebut juga ditawarkan kepada GE untuk turut serta dalam
pengembangan panas bumi di Indonesia.
Selanjutnya, pada hari Selasa kemarin,
Jonan dijadwalkan bertemu Jeff Shellebarger
(President, Chevron North America Exploration and Production) dan Mary Boroughs
(President, Chevron Environmental Management Company) di Chevron Headquarter.
Pembahasan akan berfokus kepada pengembangan sumber daya migas unconventional oleh Chevron di Amerika Serikat, penerapan teknologi lanjutan EOR yang digunakan untuk meningkatkan produksi minyak
di lapangan migas tua serta target dan realisasi
program kerja drilling & completion. Jonan
juga akan mengunjungi Drilling & Completions Decision Support Center milik Chevron. (dtc)

Jokowi:

Bank Dunia Bantu RI
Berantas Kemiskinan
Jakarta, (Analisa)
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Bank Dunia (World Bank Groups)
DR Jim Yong Kim dan delegasi di Istana
Merdeka Jakarta, Rabu. Presiden yang
didampingi Menko Perekonomian Darmin
Nasution, Menko Maritim Luhut Pandjaitan,
Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima
delegasi Bank Dunia ini pukul 11.00 WIB.
"Saya mengetahui dari Menteri Keuangan
(Sri Mulyani) bahwa anda telah merencanakan kunjungan pada pekan ini sebagai
bagian dari perjalanan menjelang pertemuan
Bank Dunia-IMF tahun depan di Bali," kata
Presiden saat menyambut kedatangan delegasi Bank Dunia.
Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas
kemitraan yang kuat antara pemerintahannya
dan Bank Dunia selama ini.
"Bank Dunia telah membantu memperbaiki struktur dan kualitas atau pengeluaran
fiskal kita. Bank Dunia melakukan pekerjaan
penting dengan kita dalam pemberantasan
kemiskinan, investasi modal manusia seperti
memperbaiki kesehatan dan pendidikan, dan
menangani dampak perubahan iklim," kata
Presiden.
Jokowi juga menyatakan bahagianya,
dimana Bank Dunia pada tahun lalu telah
meningkatkan peringkat indeks Ease of Doing Business (EODB) dari peringkat 106
menjadi 91.
"Saya tahu Anda di sini untuk mengatakan
bahwa tahun ini Bank Dunia akan memberikan upgrade lagi," kata Presiden sambil berjanda.
Yong Kim, dalam konferensi pers usai
pertemuan, mengatakan alasan kunjungannya
tersebut karena Indonesia dan Presiden Jokowi memiliki cita-cita besar bagi negara dan
rakyat.
"Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan
lebih dari 5 persen yang akan membuat iri
mayoritas negara di dunia," kata Kim.
Dia mengatakan bahwa kemitraan Bank
Dunia dengan Indonesia sangat erat, karena
selama ini dirinya telah bekerja sama dengan
Sri Mulyani selama empat tahun di Grup
Bank Dunia. "Dia tahu segalanya tentang
organisasi kami dan apa yang harus kami
tawarkan tetapi juga karena tujuan kami dalam mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran," katanya.
Kim mengatakan Bank Dunia akan mengadakan pertemuan konkrit dalam pertemuan tahunan, dimana Indonesia sebagai tuan rumah akan dijadikan sebagai salah satu
tempat di dunia bagi investor untuk berinvestasi.
"Ada leadirship yang sangat kuat dari atas,
ada industri pemula di begitu banyak daerah
yang sekarang siap untuk investasi lebih besar
terutama bagi investor luar Indonesia dan

juga potensi pertumbuhan di sini sangat
tinggi," katanya.
Kim juga mengatakan bahwa dirinya akan
kembali ke Indonesia pada Februari 2018
untuk mempersiapkan pertemuan para investor yang akan diundang dalam pertemuan
tahunan. "Kami akan mengundang investor
institusi dari berbagai belahan dunia untuk
datang ke Indonesia untuk melihat peluang
dan proses reformasi yang telah membawa
negara ini jalan," katanya.
Dia juga menegaskan bahwa Indonesia
adalah negara yang sangat penting bagi dunia
dan tujuan kami disini adalah bekerja sama
dengan pemerintahnya maupun sektor swastanya.
"Kami akan menunjukkan seberapa cepat
sebuah negara berkembang dapat beralih dari
status rendah ke menengah ke atas. Kami
percaya bahwa itu mungkin di sini. Kami
sangat yakin bahwa ini mungkin di bawah
kepemimpinan Presiden Jokowi dan kami
berkomitmen pada kemitraan ini dengan cara
yang jarang dilakukan dengan negara seukuran ini," katanya.
Dalam kunjungannya ini, Kim didampingi
oleh Victoria Kwakwa (vice president for
East Asia and the Pacific), Rodrigo Chaves
(Country Director Indonesia and Timor Leste), Vivek Pathak (Regional Director IFC),
Azam Khan (Country Manager IFC), Rolande
Prye (Operations Manager indonesia) dan
Aurelie Chardon (Spcial Assistant/Advisor
President World Bank Groups)
Usai betemu dengan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menerima kunjungan kerja dari Presiden World
Bank Jim Yong Kim beserta delegasinya di
Istana Merdeka.
Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan,
kunjungan Bank Dunia dalam rangka persiapan
annual meeting IMF-World Bank 2018 yang
diselenggarakan di Bali, Indonesia.
"Saya harap Anda juga memiliki perjalanan baik pribadi ke Indonesia sejauh ini dan
saya juga mengerti bahwa kantor Bank Dunia
di Jakarta adalah kantor Bank Dunia terbesar
di dunia di luar Washington DC," kata Jokowi.
Untuk diketahui, Bank Dunia merupakan
pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Nilainya mencapai Rp 234,48 triliun.
Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada
Bank Dunia atas peranannya dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Serta membantu memperbaiki dan kualitas fiskal Indonesia.
"Bank Dunia melakukan pekerjaan penting
dengan kita dalam pemberantasan kemiskinan, investasi modal manusia seperti memperbaiki kesehatan dan pendidikan, dan menangani dampak perubahan iklim," tambahnya.
(Ant/dtc)

Singapura, Jepang dan Tiongkok
Investor Terbesar

Antara/puspa perwitasari

TEMUI PRESIDEN: Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka (kedua kanan)
bersama delegasi meninggalkan Kompleks Istana Presiden usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu
(26/7). Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden JICA tersebut membahas Mass Rapid Transport, Pelabuhan
Patimban (Subang), dan proyek kereta cepat di jalur utara Pulau Jawa.

Beras Dipatok Rp 9.000/Kg

Pemerintah Diminta Tak
Pukul Rata Harga
Bogor, (Analisa)
Pemerintah menetapkan harga acuan beras Rp 9.000/kg.
Harga ini berlaku untuk beras jenis premium maupun medium. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 47 tahun 2017 tentang Penetapan
Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan
Penjualan di Konsumen. Namun, aturan ini menuai protes.
Tak cuma pedagang, akademisi pun
ikut buka suara. Pakar pertanian dari
Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB meminta pemerintah mengevaluasi penetapan Harga tersebut.
Mereka juga meminta pemerintah
untuk menetapkan harga beras sesuai
kelas mutunya.
“Untuk penentuan HET itu kan ada
harga acuan, harga pokok penjualan
baru kemudian muncul HET. Oleh
karena itu kita mengusulkan adanya
evaluasi penentuan harga acuan yang
berdasarkan riil ongkos produksi padi
gabah dan beras. Menurut kami HET
ini masih berdasarkan harga yang rendah,” kata Sugianta, Ketua Departemen
Agronomi dan Hortikultura IPB saat
berbincang dengan detikcom, Selasa
(25/7) malam.
Dengan HET yang ditetapkan pemerintah saat ini, lanjut Sugianta, akan
memberi kesan keuntungan petani sudah tinggi. Padahal, kondisi itu jauh
dari kenyataan.

“Masalahnya kalau perhitungan
BPP sudah rendah, maka keuntungan
petani dianggap sudah tinggi. Nah kita
mengusulkan kepada pemerintah
untuk mengevaluasi biaya pokok
produksi, karena itulah awalnya, harga
acuan,” katanya.
Selain itu, para pakar IPB ini juga
meminta pemerintah untuk menentukan harga beras sesuai kelasnya. Karena beras kelas premium memiliki
biaya produksi yang lebih tinggi dan
proses yang sulit.
“Saat ini kan ada aturan menteri
perdagangan tentang HET. Tetapi itu
satu harga untuk semua kelas mutu.
Sehingga untuk kelas mutu beras yang
tertinggi sama dengan beras kelas mutu
terendah. Nah itu kita mengusulkan
adanya evaluasi. Mestinya ada HET
untuk masing-masing kelas mutu. Sehingga tidak terjadi kerancuan. Mestinya kan harus ada keseimbangan antara keuntungan pedagang dengan
keuntungan petani,” katanya.

IHSG Ditutup Lengser ke 5.800
Jakarta, (Analisa)
Harga Saham Gabungan (IHSG)
bergerak negatif sore ini setelah sebelumnya sempat menyentuh zona hijau
sepanjang perdagangan siang hari ini.
Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore
ini stagnan. Dolar AS berada di posisi
Rp 13.329 dibandingkan posisi kemarin sore Rp 13.325.
Pada perdagangan preopening, IHSG turun tipis 3,642 poin (0,06%) ke
level 5.809,893. Sedangkan Indeks
LQ45 melemah tipis 0,918 poin
(0,09%) ke level 975,491.
Mengawali perdagangan, Rabu (26/7),
IHSG dibuka menipis 1,362 poin (0,02%)
ke level 5.812,173. Indeks LQ45 dibuka
berkurang 0,514 poin (0,05%) ke level
975,895.
Indeks masih bergerak dalam rentang tipis. Aksi beli selektif investor
sempat mengantar IHSG ke zona hijau
pagi ini.Hingga pukul 09.05 waktu
JATS, IHSG naik tipis 0,663 poin
(0,01%) ke level 5.814,198. Sementara
Indeks LQ45 terpangkas 1,419 poin
(0,15%) ke level 974,990.
Pada jeda siang ini, IHSG berhasil
berbalik menguat. IHSG menguat 9,27
poin (0,16%) ke 5.822,81. Indeks
LQ45 menguat tipis 0,80 poin (0,08%)
ke kisaran 977,21. Sore hari jelang
penutupan perdagangan, IHSG
bergerak negatif. IHSG turun 13,329
poin (0,23%) ke 5.800,206. Indeks
LQ45 melemah 4,656 poin (0,48%)
ke 971,753.

Posisi tertinggi IHSG sempat terjadi
pada level 5.831,640 dan terendah pada
5.785,900. Aksi beli asing mewarnai
perdagangan saham hari ini. Dimana,
asing mencatat net sell Rp 115,24 miliar. Sayang, aksi beli investor asing
belum mampu membawa IHSG ke
zona positif. Hingga sore ini, telah
terjadi 299.267 kali transaksi sebanyak
8,9 miliar lembar saham senilai Rp 7,6
triliun.
Pelemahan IHSG juga dipicu melemahnya 6 sektor saham dipimpin
sektor konsumsi yang tergerus 1,21%.
Sebanyak 145 saham turun, 178 saham
turun dan 115 saham stagnan.
Bursa-bursa Asia sore ini kompak
menguat mengikut pergerakan pasar
saham global. Federal Open Market
Committee (FOMC) Meeting akan
digelar malam nanti.
Saham-saham yang masuk jajaran
top gainers di antaranya adalah Indo
Kordsa (BRAM) yang menguat Rp
1.275 ke Rp 14.975, Indo Tambangraya
(ITMG) naik Rp 250 ke rp 20.750,
Metropolitan Kentjana (MKPI) naik
Rp 225 ke Rp 24.900 dan Bank Central Asia (BBCA) naik Rp 200 ke Rp
18.775.
Saham-saham yang masuk jajaran
top losres di antranya adalah Jembo
Cable (JECC) turun Rp 525 ke Rp
5.325, Gudang Garam (GGRM) turun
Rp 525 ke Rp 76.100, Indocement
(INTP) turun Rp 450 ke Rp 17.525 dan
Unilever Indonesia (UNVR) turun Rp
300 ke Rp 47.750.(dtc)

Pakar pertanian lainnya, Purnomo,
menyebut proses beras menjadi premium itu sangat sulit. Beberapa syarat
harus terpenuhi. Seperti misalnya persyaratannya tidak ada butir yang patah
atau yang tidak patahnya itu 95 persen.
Dalam SNI untuk beras, kata Purnomo,
tidak ada aturan mengenai rasa dan
wangi beras.
“Jadi kalau jika dalam satu kemasan
beras yang disebut beras premium
terdapat lebih dari 5 persen butir beras
yang patah, maka ini konsumen boleh
menuntut. Kalau kadar airnya lebih
dari 45 persen, ini berarti bukan beras
premium, ada alat khusus untuk menghitung kadar airnya,” katanya.
Untuk menjadi beras dengan kelas
mutu premium, kata Purnomo, tidak
ditentukan dari varietas mana beras
itu. Jika lolos syarat pada SNI beras,
maka beras itu menjadi beras dengan
kelas mutu premium.
“Karena beras murni itu tidak ada,
karena di penggilingan itu beras
dicampur jadi satu. sehingga nanti
dilihat kualitasnya adalah secara SNI.
Kadar airnya berapa, kemudian butir
patahnya berapa, kemudian derajat
sosohnya berapa, kemudian kilapnya
seperti apa, ini adalah kualitas beras.
Jadi tidak ada aturan yang melarang
beras itu dicampur lalu dijual. Ya ini
adalah yang terjadi pada perberasan,”
terang Purnomo. (dtc)

Jakarta, (Analisa)
Tiongkok akhirnya masuk dalam daftar lima besar
negara asal investor yang menancapkan modalnya di
Indonesia pada kuartal II-2017 (April-Juni). Negeri
Tirai Bambu tersebut mampu melewati Hong Kong,
Korea Selatan hingga Amerika Serikat.
Realisasi investasi pada periode tersebut mencapai
Rp 170,9 triliun atau 49,6% dari target sampai akhir
tahun yang sebesar Rp 678,8 triliun. Khusus Penanaman Modal Asing (PMA) mengambil porsi terbesar
dengan realisasi Rp 109,9 triliun atau 48,2% dari target.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), yang dikutip detikFinance, Rabu (26/7),
realisasi terbesar berasal dari Singapura US$ 1,6 miliar
(19,5%) dengan 3.045 proyek.
Di bawahnya ada Jepang dengan US$ 1,4 miliar
(17,5%) dengan 1.840 proyek dan Tiongkok sebesar
US$ 1,3 miliar dari total 763 proyek.
Negara lainnya adalah Hong Kong dengan realisasi
US$ 617 juta dari 540 proyek, Korea Selatan US$ 478
juta dari 1.582 proyek, Amerika Serikat (AS) US$ 381
juta dengan 348 proyek, dan Malaysia US$ 343 juta
dengan 785 proyek.
Inggris, Swiss dan Mauritius juga masuk dalam daftar selanjutnya dengan realisasi masing-masing US$
332 juta (286 proyek), US$ 330 juta (122 proyek), US$
260 juta (126 proyek).
Sementara itu, British Virgin Island justru merosot ke
posisi 13 dengan realisasi US$ 170 juta dengan 550
proyek. Padahal sebelumnya negara yang disebut sebagai
tax heaven itu seringkali berada di lima besar. (dtc)

Tak Bangun Smelter

Izin Ekspor Freeport
Bakal Dicabut
Jakarta, (Analisa)
Perundingan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah terus berlangsung. Ada 4 isu yang dibahas,
yaitu stabilitas investasi jangka panjang, perpanjangan
izin operasi pasca 2021, pembangunan smelter, dan
divestasi saham.
Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, mengungkapkan Freeport sudah sepakat akan membangun
smelter baru dalam 5 tahun. Rencananya smelter selesai dalam 5 tahun, yaitu tahun 2022.
Selama pembangunan smelter berlangsung, Freeport diizinkan mengekspor konsentrat tembaga dengan
membayar Bea Keluar (BK).
"Pembangunan smelter Freeport sudah sepakat,
selesai 5 tahun atau 2022. Freeport diberi kesempatan
untuk ekspor konsentrat dengan membayar BK," papar
Teguh, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM,
Jakarta, Rabu (26/7).
Teguh menerangkan, pemerintah akan mengecek
pembangunan smelter Freeport setiap 6 bulan. Kalau
kemajuannya tidak sesuai rencana, atau bahkan mangkrak, pemerintah akan memberikan sanksi berupa
pencabutan izin ekspor konsentrat.
"Mengenai smelter, pasti ada sanksi, 6 bulan pasti
dievaluasi. Kan sudah ada instrumen untuk mengawasi
progres pembangunan smelter. Ada wacana dari Kemenkum HAM, dalam mengontrol kemajuan pembangunan smelter sanksinya pencabutan izin (ekspor)
dan sebagainya," tutupnya. (dtc)

Utang Pemerintah Rp3.706 T
Jakarta, (Analisa)
Total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp
3.706,52 triliun per akhir Juni 2017. Dalam sebulan,
utang ini naik Rp 34,19 triliun dibandingkan jumlah di
Mei 2017 sebesar Rp 3.672,33 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian
Keuangan, Suahazil Nazara, mengatakan utang yang
dilakukan pemerintah pusat bukan dilakukan secara
tiba-tiba, melainkan sudah direncanakan setiap kali
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Begini lho yang namanya utang itu direncanakan
di APBN, jadi ketika waktu bikin APBN itu kita sudah
merencanakan," kata Suahasil di Kompleks Istana,
Jakarta, Rabu (26/7).
Perencanaan yang dimaksud, Suahasil menjelaskan,
dalam penyusunan APBN sudah ditetapkan penerimaan
sekian dan pengeluaran atau belanja sekian, dari dua
hal tersebut terdapat selisih atau defisit anggaran
sehingga selisih tersebut ditutup dengan utang.
"Jadi dari APBN itu sudah direncanakan sebaik
mungkin, sudah diukur utangnya kalau sekian menciptakan stoknya sekian, stok sekian itu berarti dari sekian
PDB, itu masih aman tidak, dari awal tahun anggaran
itu sudah kita rencanakan, jadi bukan tiba-tiba muncul,
dan perencanaan yang baik itu selalu kita perhatiin
terus, eksekusinya tiap bulan, malah tiap minggu. Jadi
direncanakan," papar dia.
Dia melanjutkan, dalam waktu dekat Presiden Joko
Widodo (Jokowi) akan membawakan nota keuangan
RAPBN tahun anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam RAPBN, sudah terdapat
perencanaan keuangan negara termasuk juga mengenai utang yang akan dilakukan pemerintah.
"Dari situ akan kita lihat, stok kita sekian, petumbuhan utang sekian, kemampuan membayar sekian, itu
sudah kita rencanakan dan kita konsultasikan dengan
DPR, begitu. Kalau nanti disetujui RAPBN-nya 2018
itulah yang dieksekusi tapi ketika dia dieksekusi kita
sudah tahu persis akan jadi seperti ini," jelas dia.
Meski demikian, posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 3.706,52 triliun per akhir Juni 2017 masih
berada di level yang aman. Berdasarkan UU keuangan
batas level utang pemerintah maksimal sebesar 60%
terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat ini, posisi
utang masih berada di level 28%-29%.
"Kita pastikan level sekarang tidak naik terlalu cepat
lagi, sekarang itukan berada di level 28%-29% terhadap
PDB, ya sekitar itulah, kalau menurut UU Keuangan
Negara batasnya 60% terhadap PDB, ada yang bilang
batasnya yang lain, baca UU dulu gitu," tutup dia. (dtc)
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Thailand Perketat Peraturan
Penggunaan Kartu Kredit
Bangkok, (Analisa)
Bank sentral Thailand mengumumkan
peraturan baru Rabu (26/7) untuk memperketat kontrol terhadap penggunaan kartu
kredit dan pinjaman pribadi yang tidak aman
di tengah keprihatinan tentang tingginya
tingkat utang sektor rumah-tangga dan meningkatnya jumlah kredit macet.
Langkah tersebut, yang berlaku efektif
mulai 1 September, termasuk pengurangan
batas kredit pribadi untuk pemohon kartu
kredit baru dari lima kali pendapatan mereka
yang sekarang.
Itu juga termasuk pengurangan di dalam

maksimum bunga kartu kredit menjadi 18%
dari 20%, kata Deputi Gubernur Ruchukorn
Siriyodhin dalam sebuah konperensi pers.
Para pemohon kartu kredit dengan gaji
bulanan kurang dari 30.000 baht ($895,26)
akan mendapat kredit terbatas hingga 1,5
kali pendapatan mereka, dan terbatas untuk
tiga rekening, katanya.
Kebijakan itu akan memungkinkan ditariknya pemasukan dari pihak penerbit
kartu kredit dan konsumsi, yang sudah terkekang akibat tingginya tingkat utang sektor rumah-tangga dan rapuhnya pemulihan
ekonomi. ($1=33,51 baht). (Rtr/sy.a)

Bank Sentral Australia
Pertahankan Kebijakan Longgar
Sydney, (Analisa)
Bank sentral Australia, RBA (Reserve
Bank of Australia) menyambut baik perbaikan di dalam pasar perburuhan belakangan
ini, walau tingkat kenaikan upah masih lemah
dan tingginya utang sektor rumah-tangga
membuat penerapan kebijakan dapat dilakukan dengan longgar untuk jangka waktu
lebih lama, Gubernur RBA Philip Lowe
mengatakan Rabu (26/7).
Pasar perburuhan Australia menguat
untuk bulan keempat Juni terutama karena
menonjolnya pengimplementasian kembali
pekerjaan full-time sementara tingkat pengangguran masih tetap 5,6%.
Indikator lain dari kesehatan ekonomi
Australia umumnya juga positif, dengan
ukuran tentang kondisi bisnis meningkat di
dalam kuartal hingga Juni yang mencapai
level tertingginya sejak awal 2008.
Pertumbuhan upah tercatat 1,9%, merangkak dengan tingkat paling lemahnya

selama ini, dan tingkat kekurangan pekerjaan, yang mengukur jumlah orang yang
menginginkan jam kerja lebih lama, hampir
mencapai rekor tertinggi.
Hal itu menyebabkan timbulnya tekanan
ke bawah atas inflasi yang masih tetap di
bawah target 2-3% RBA. Data yang didapat
Rabu menunjukkan harga konsumen secara
mengejutkan melemah pada kuartal yang
lalu dengan inflasi 1,8%.
RBA mempertahankan tingkat kebijakannya di level terendahnya 1,50% setelah
penurunan terakhir dalam Agustus 2016,
ketika mengalami sedikit inflasi dan utang
sektor rumah-tangga mencapai rekor 190%
pendapatan yang bisa digunakan.
“Belakangan ini kami menaruh perhatian
benar kepada risiko di dalam neraca sektor
rumah-tangga. Utang sektor rumah-tangga
cukup tinggi dan naik jauh lebih cepat dari
pertumbuhan pendapatan yang biasanya
lamban,” kata Lowe. (Rtr/sy.a)

Perusahaan Jepang Berusaha
Hindarkan Kenaikan Harga
Hiroshima, (Analisa)
Deputi Gubernur Bank Sentral Jepang,
BoJ (Bank of Japan) Hiroshi Nakaso mengatakan, sektor jasa telah mempersingkat operasi untuk menghindarkan berpengaruhnya
biaya buruh kepada konsumen, namun terdapat tanda-tanda bahwa perusahaan-perusahaan akan menaikkan harga di masa
depan.
Dalam pidatonya di depan para pemimpin bisnis di Hiroshima, Jepang barat, Nakaso juga menyatakan keyakinannya bahwa
inflasi akan mencapai target 2% BoJ di
sekitar tahun fiskal 2019 dan mengatakan
bahwa BoJ harus tetap menjalankan program pelonggaran kuantitatifnya.
Kenaikan di dalam belanja konsumen,
naiknya ekspor, dan membaiknya kesenjangan output menjadi sebab untuk menjadi
positif tentang perkembangan ekonomi, namun banyak ekonom masih tegas mengatakan bahwa porkas inflasi BoJ terlalu optimistis.
BoJ pekan lalu tetap mempertahankan
kebijakan moneternya, namun sekali lagi
memundurkan timing untuk pencapaian
target inflasi elusifnya, dengan memperkuat
pandangan bahwa pihaknya akan berada
cukup jauh di belakang bank-bank sentral
utama lainnya di dalam menkaji kembali

program stimulus masifnya.
“Perusahaan-perusahaan berusaha menyerap biaya buruh yang lebih tinggi dengan merevisi proses bisnis mereka,” kata
Nakaso, Rabu (26/7). “BoJ tidak mengharapkan ini akan berlanjut terus.
Kesenjangan output jelas sudah membaik, jadi perusahaan-perusahaan akan jauh
lebih agresif di dalam menetapkan gaji dan
harga,” katanya.
Survei tankan BoJ bulan Juni menunjukkan pengapalan, distributor, eceran dan perusahaan-perusahaan jasa sedang mempertimbangkan naiknya harga di masa depan.
Walau adanya dampak negatif jangka
pendek tentang gaji dan harga, investasi di
sektor teknologi hemat-buruh harus disambut baik karena akan meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang, kata
Nakaso.
Yang juga penting adalah untuk menerapkan kebijakan struktural untuk membuat lebih
mencairnya pasar perburuhan, kata Nakaso.
BoJ kini sudah menunda rentang-waktu bagi
pencapaian target inflasi sebanyak enam kali
sejak Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda meluncurkan program pembelian aset besar-besarannya dalam 2013. Harga konsumen inti
Jepang naik hanya 0,4% dalam Mei dari
setahun sebelumnya. (Rtr/sy.a)

Ekspor RI ke Singapura Berkurang
Jakarta, (Analisa)
Kementerian Perdagangan (Kemendag)
menyebut nilai ekspor ke Singapura dari
tahun ke tahun terus menunjukan tren penurunan. Selama puluhan tahun, Negeri Singa
tersebut selalu masuk 5 negara tujuan ekspor
non migas terbesar Indonesia.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag, Kasan
Muhri, mengungkapkan tahun 2005 Singapura memegang porsi sekitar 15% dari total
ekspor non migas Indonesia. Namun di
2016 dan semester I-2017, persentasenya
melorot hanya sekitar 6% dari total ekspor
non migas Indonesia.
"Singapura turun sekali, tapi justru kita
tidak risau. Dari tahun 2005 sampai tahun
2017 ketergantungan ekspor non migas kita
ke Singapura terus berkurang," jelas Kasan
di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu
(26/7). Kendati demikian, lanjutnya, penurunan ekspor ke Singapura tersebut sebenarnya justru kabar baik bagi Indonesia.
Turunnya ekspor ke negara tetangga tersebut terjadi karena ekspor langsung Indonesia (direct call) tanpa lewat Singapura
(transit) semakin bertambah.
"Ini bagus, kaitannya dengan fungsi
infrastruktur pelabuhan kita yang semakin
diperbaharui. Kayak Tanjung Priok diperluas sehingga kapal-kapal besar bisa masuk,

mengurangi transit feeder Jakarta-Singapura, atau direct export jauh lebih besar, ini
sesuatu yang positif," kata Kasan.
Dia menuturkan, ekspor Indonesia pada
tahun 2005 ke Singapura memegang porsi
15% dari seluruh ekspor Indonesia dengan
nilai US$ 7,1 miliar. Rata-rata barang yang
diekspor ke Singapura dikirimkan kembali
ke negara tujuan akhir.
Sementara untuk ekspor Indonesia ke
Singapura tahun 2016 yakni sebesar US$
9,34 miliar dengan porsi 7% dari keseluruhan
ekspor non migas Indonesia. Kemudian di
periode Januari-Mei 2017 nilai ekspor Indonesia ke negara itu sebesar US$ 3,72 miliar
dengan porsi 6% dari keseluruhan ekspor non
migas. Diungkapkannya, ekspor ke Singapura
akan semakin turun jika pelabuhan-pelabuhan
besar di Indonesia sudah terbangun, sehingga
bisa langsung melakukan ekspor tanpa melewati negara tersebut.
"Kalau di ujung Sumatera sudah ada
pelabuhan baru yang dibesarkan, kita bisa
melupakan Singapura. Maksudnya kita bisa
semakin banyak direct export," ujar Kasan.
Pada 2016 lalu, negara tujuan eskpor
non migas Indonesia terbesar yakni China
sebesar US$ 15,11 miliar, diikuti Amerika
Serikat US$ 15,3 miliar, Jepang US$ 13,2
miliar, India US$ 9,93 miliar, dan Singapura
US$ 9,34 miliar. (dtc)

Antara/Muhammad Iqbal

PERAWATAN GARDU: Petugas PLN area pelaksana pemeliharaan (APP) Duri Kosambi melakukan inspeksi harian
berupa thermovisi atau pengukuran suhu panas pada peralatan kelistrikan yang ada di Gas Insulated System (GIS) Alam
Sutera, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (26/7). Gardu Induk dengan tegangan 150.000 Volt ini memiliki empat travo
tenaga 150/20 kilo volt yang kesemuanya untuk memasok kebutuhan listrik di kawasan Alam Sutera dan Tangerang.

Vital Bagi Yunani Terus
Lakukan Reformasi
Athena, (Analisa)
Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan kepada
Yunani, Rabu (26/7), bahwa negara itu perlu terus melakukan
reformasi guna memberhasilkan pengambilan keputusan
bagi program bailout (dana talangan) dan mendapatkan
kembali akses ke pasar kredit.
Yunani menjual surat utangnya kepada investor swasta untuk pertamakalinya dalam tiga tahun Selasa (25/7),
yang menjadi langkah pertama signifikan negara itu menuju independensi
keuangan yang dibutuhkannya manakala bailout ketiganya berakhir Agustus
tahun depan.
IMF mengatakan, lebih banyak isu
utang akan menyusul nanti.
“Penguasa Yunani masih punya
agenda yang padat ke depannya. Pengimplementasian kebijakan secara
konsisten akan sangat perlu untuk keberhasilan program tersebut dan untuk
mengembalikan kepercayaan, pertumbuhan dan akses ke pasar keuangan,”
kata ketua misi IMF untuk Yunani,
Delia Velculescu dalam wawancara
dengan koran Naftemporiki.
Ditanya tentang percobaan pasar
kredit sebelum program bailoutnya
berakhir tahun depan, Velculescu
mengatakan bahwa langkah seperti itu
akan menguntungkan jika pendanaan
baru sesuai dengan target bailout
negara itu dan target yang ditetapkan
untuk kesinambungan utangnya.
IMF menolak peringanan utang oleh
para pemberi pinjaman zona euro untuk
Yunani, pengeluaran lebih dalam dan
reformasi ekonomi.

Setelah dua tahun pertikaian, akhirnya IMF setuju ikut mendukung
dengan bersyarat di dalam bailout Juni
yang lalu sebagai bagian dari deal yang
membuka kucuran 8,5 miliar euro ($10
miliar) dalam bentuk pinjaman.
Sementara itu, pertumbuhan di
Spanyol diperkirakan akan mengungguli ekspektasi lagi. Konsensus awal
2017 menunjukkan ekonomi negara
itu akan melemah tahun ini setelah
dorongan untuk itu memudar dan reformasi ditinggalkan.
Kini, momentumnya diperbaharui
– yang memungkinkan pemerintah menaikkan porkasnya yang sudah dua
kali dilakukan – yang menurut prediksi
sejumlah ekonom akan menjadi tahun
terbaik Spanyol sejak pemulihan bermula dalam 2014.
Kekuatan berkelanjutan
Setelah mencapai pertumbuhan
3,2% tahun lalu, lebih cepat dari saudara-saudara utamanya di zona euro, survei dan data perburuhan menunjukkan
adanya kekuatan berkelanjutan di dalam ekonomi Spanyol.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA (BBVA) dan Bankia SA mengatakan, pertumbuhan tahun ini diperkirakan mencapai 3,3%, mengungguli
tingkat pertumbuhan tahun lalu.

Jika hal itu terbukti, itu akan menjadi
tingkat pertumbuhan tercepat sejak
1007, sebelum pasar perumahan terjerembab dan Spanyol tenggelam ke dalam resesi. Ekonomi kemungkinan
tumbuh 0,9% dalam kuartal kedua,
yang tercepat dalam hampir dua tahun,
kata sebuah survei sebelum diumumkannya data yang dijadwalkan Jumat.
Suasana positif tentang Spanyol bersamaan dengan hari ulang tahun kelima
pidato “apapun yang perlu dilakukan”
presiden Bank Sentral Eropa (ECB)
Mario Draghi, dimana dia berjanji akan
menggunakan cara apapun untuk melindungi zona euro dan menopang kepercayaan di kawasan itu.
Waktu itu, Spanyol menjadi ‘anak’
yang bermasalah di zona euro, karena
harus menalangi bank-banknya yang
mengalami kesulitan, tingkat pengangguran melonjak dan pemerintah terpaksa memberlakukan reformasi pasar
perburuhan yang tidak populer.
“Kondisi keuangan yang menyenangkan dan suku bunga rendah membantu mempertahankan momentum
ekonomi di Spanyol,” kata Jose Ramon
Diez, kepala ekonom di Bankia.
Dana Moneter Internasional (IMF)
mengemukakan tentang penilaian
positif bulan ini ketika lembaga keuangan internasional itu meng-upgrade
porkasnya menjadi 3,1% dari 2,6%,
revisi positif kedua dalam tujuh bulan.
IMF mengatakan, dampak dari reformasi, akses menjadi lebih mudah untuk
kredit dan model pertumbuhan lebih
berimbang yang lebih besar difokuskan
kepada ekspor, dan kurangnya ketergantungan kepada konstruksi. (Rtr/sy.a)

Jepang Negara Tujuan Ekspor Terbesar
Makassar, (Analisa)
Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS Sulsel) mencatat berbagai
jenis komoditas unggulan Sulsel diekspor ke negara-negara di Benua Asia,
dan tujuan negara ekspor terbesar adalah Jepang.
"Kalau berdasarkan negara tujuannya yang paling besar pertama itu Jepang. Nilai transaksi ekspor ke negara
itu mencapai 47,70 juta dolar Amerika
Serikat," ujar Kepala BPS Sulsel Nursam Salam di Makassar, Jumat.
Beberapa komoditas Sulsel yang
diekspor ke Jepang yakni nikel, hasil
laut seperti udang, ikan dan hewan air
yang tidak bertulang belakang serta
rempah-rempah.
Selain Jepang, kata Nursam, tujuan
ekspor komoditas unggulan Selsl juga
merambah Amerika Serikat, Tiongkok,

Malaysia dan Vietnam.
"Secara nilai transaksi untuk semua
negara tujuan itu tercatat ada sekitar
62,70 juta dolar AS. Hampir tiga perempat dari jumlah itu adalah angka
transaksi dari lima negara besar itu,"
katanya.
Nursam merincikan komoditas
nikel telah menjadi primadona ekspor
Sulsel dengan menyumbangkan angka
45,69 juta dolar AS atau sekitar 72,86
persen dari seluruh nilai ekspor.
Angka 45,69 juta dolar AS itu jika
dibandingkan dengan nilai ekspor nikel
pada bulan sebelumnya cukup besar
sekitar 55,97 persen atau terjadi perbedaan selisih 10,28 juta dolar AS.
Begitu juga dengan komoditas unggulan lainnya seperti kakao atau coklat
yang pada Juni 2017 menyumbang sekitar 970 ribu dolar AS dibanding bu-

lan Mei 2017 sekitar 2,73 juta dolar AS.
"Hampir semua komoditas unggulan Sulsel mengalami penurunan ekspor. Naik turunnya permintaan ekspor
itu sering terjadi di setiap bulannya,"
katanya. Nursam mengaku, selama ini
Sulsel selalu menjadikan nikel dan
kakao sebagai andalan ekspor daerah
itu karena kontribusinya cukup besar
dari masa ke masa.
Namun pada bulan Mei lalu, kata
dia, nilai ekspor kakao tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni pada kisaran 75 persen dari
total ekspor selama ini, bahkan pada
Juni 2017. Ia menyatakan, dari seluruh
komoditas ekspor, Sulsel masih tetap
mengandalkan komoditas nikel karena
kontribusinya yang hampir tiga perempat nilai ekspor atau sekitar 72,86 persen. (Ant)

Dolar AS Menguat Jelang Keputusan Fed
Singapura, (Analisa)
Sebagian besar mata uang Asia
melemah terhadap dolar AS, Rabu
(26/7), karena para investor menantikan petunjuk dari Federal Reserve AS (Fed) mengenai pengetatan kebijakan moneter berikutnya.
Sebaliknya, dolar naik tipis
terhadap sekeranjang mata uang,
karena sentimen berubah jelang
kesimpulan pertemuan Fed.
Rencananya Fed akan memangkas portofolio obligasi senilai $4,2 triliun.
Pemangkasan tersebut menyebabkan tekanan bagi suku bunga
dalam jangka panjang.
Kondisi tersebut dapat memicu
aliran dana keluar dari pasar negara berkembang.
Baht melemah setelah Bank Sentral Thailand mengumumkan peraturan baru guna memperketat kontrol pada kartu kredit dan pinjaman
pribadi tanpa pinjaman di tengah
kerisauan tentang tingginya utang
rumah tangga dan kredit macet.

Rupiah melemah terhadap dolar AS jelang pengumuman Fed.
Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakartamengatakan
perkiraan pelaku pasar uang terhadap kebijakan Fed yang akan
mempertahankan suku bunga
acuannya menjadi salah satu faktor yang membuat dolar AS masih
mengalami tekanan terhadap
sejumlah mata uang di kawasan
Asia, termasuk rupiah.
Ia menambahkan bahwa harga
minyak mentah yang meningkat
akibat rencana Arab Saudi meredam ekspor telah mendorong kenaikan yield obligasi global yang
sebelumnya konsisten bertahan di
level rendah.
Pada awal perdagangan rupiah
dibuka pada level 13.325.
Pada pukul 10.00 rupiah berada
pada level 13.332.
Di akhir perdagangan rupiah
berada pada tingkat 13.334, melemah dari 13.325, level sebelumnya.

Kurs terakhir berbagai mata
uang Asia terhadap dolar AS, tercatat sebagai berikut:
Dolar Singapura: 1,363, turun
dari 1,361
Dolar Taiwan: 30,38, turun
dari 30,32
Won Korea:
1.120,80, turun
dari 1.114,70
Baht Thailand:
33,49, turun dari
33,42
Peso Pilipina:
50,65, turun dari
50,63
Rupee India:
64,42, turun dari
64,37
Ringgit
Malaysia: 4,282, turun dari
4,278
Yuan Tiongkok: 6,756, turun
dari 6,749
Di Tokio, yen melemah terhadap dolar AS jelang keputusan Fed.
Deputi Gubernur Bank Sentral

Jepang (BoJ) Hiroshi Nakaso mengatakan sektor jasa telah beroperasi lancar guna menghindari biaya
kerja yang berlebihan kepada
konsumen. Namun, ada indikasi
perusahaan akan menaikkan harga
di masa depan.
Dolar AS terakhir
tercatat 111,89 yen,
naik dari 111,80 yen
sebelumnya.
Di London, euro
melemah terhadap
dolar AS jelang hasil
rapat Fed. Mata uang
tunggal Eropa ini akhirnya berhenti dari
kenaikannya selama
beberapa hari terakhir.
Unit ini mendapat
dukungan lebih lanjut karena
semangat bisnis Jerman mencapai
titik tertinggi baru.
Kurs dolar AS terhadap valutavaluta utama lainnya dapat dicatat
sebagai berikut:
Yen Jepang: 111,86 turun dari

111,89
Franc Swiss: 0,9590 turun dari
0,9593
Dolar Kanada: 1,2525, turun
dari 1,2530
Sterling terhadap dolar:
1,3044, turun dari 1,3047
Euro terhadap dolar: 1,1634,
turun dari 1,1638
HARGA EMAS
Di Comex New York, harga
emas melemah pada pembukaan
Rabu.
Kontrak Desember diperdagangkan pada level $1.253,80 per
ounce, turun $4,70.
Harga spot kitco pada pukul
13.58 GMT (20.58 WIB) tercatat
$1.247,60 per ounce, melemah
0,16%.
Di London, harga emas melemah karena dolar menguat jelang
keputusan kebijakan Fed.
Para investor memilih untuk
menjual obligasi dan membeli
ekuitas karena kerisauan atas perlambatan pertumbuhan di seluruh

dunia memudar.
Di London, harga emas $1.246,99
per ounce, turun 0,1 persen dari
penutupan sebelumnya di New York.
Harga perak tercatat $16,35 per
ounce, melemah 0,6 persen dibanding sebelumnya.
Di Singapura, pasaran emas
turun karena penguatan dolar AS.
ANZ Hynes mengemukakan, data
ekonomi AS yang lebih kuat membebani emas. Bila Fed tidak menaikkan rate, permintaan terhadap
emas meningkat.
Kepemilikan SPDR Gold Trust
turun 1,13 persen menjadi 800,45
ton pada Selasa dari 809,62 ton
pada Senin.
Di Singapura, harga emas
$1.245,16 per ounce, turun 0,27
persen dari penutupan sebelumnya
di New York.
Di Tokio, kontrak benchmark
Agustus 2017 mencapai 4.474 yen
per gram, tidak berubah dari penutupan sebelumnya.
(Rtr/AP/AFP/ant/dyt)
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Ironi Subsidi Energi

Penataan Pasar Tradisional
PENATAAN pedagang yang dilakukan Pemko Medan
kerap mendapat perlawanan, walaupun nyata-nyata pedagang
menggunakan fasilitas umum sebagai lapak dagangannya
terutama badan jalan. Pasar resmi yang bangun Pemko
Medan seperti Pasar Induk Laucih tampak tidak maksimal
digunakan pedang. Alasannya lokasinya terlalu jauh dan
fasilitas kurang memadai. Anehnya pemanfaatan jalan umum
sebagai tempat untuk menggelar dagangannya berlangsung
bertahun-tahun hingga membangun tempat yang permanen.
Seperti halnya pasar yang dibangun sendiri oleh masyarakat
di Jalan Bulan. Pedagang membangun lapak jualannya persis
di badan jalan. Begitu juga pedang eks Pasar Aksara yang
turun ke jalan menggelar lapak setelah pasar itu terbakar.
Di awal 2016 Pemko Medan menertibkan pedagang di Jalan
Sutomo. Pemko beranggapan bahwa keberadaan ratusan pedagang di Pasar Sutomo menjadi penyebab utama kemacetan arus
lalu lintas pada kawasan tersebut. Para pedagangdirelokasi ke
Pasar Induk Lau Chi Tuntungan. Namun hanya beberapa pedagang saja yang memenuhi tawaran Pemko Medan . Selebihnya
tetap bertahan di Pasar Sutomo hingga pada akhirnya terjadi
bentrok antara petugas Satpol PP dengan pedagang. Kemudian
pedagang pindah ke daerah lain dan tetap menolak direlokasi.
Kini para pedagang eks Pasar Sutomo berdagang di salah satu
kawasan perdagangan perbatasan Kabupaten Deliserdang.
Pemko Medan dinilai kurang tegas dalam menertibkan
pedagang yang memanfaatkan fasilitas umum. Seperti di
Pasar Aksara, Pasar Jalan AR Hakim, Pasar Simpang Limun,
Pulo Brayan, dan lainnya yang berdampak pada kemacetan
lalu lintas. Pedagang leluasa berjualan di badan jalan terkesan
mereka dilindungi oleh kelompok tertentu yang dekat dengan
penguasa. Sehingga dinas terkait tidakberdaya saat akan
melakukan penertiban. Persoalan ini sangat dikeluhkan masyarakat. Pemerintah seolah-olah melakukan pembiaran telah
terjadinya pelanggaran hukum. Contoh yang masih aktual
adalah pemanfaatan badan jalan umum yang dijadikan tempat
berdagang oleh pedagang eks Pasar Aksara. Mereka sudah
setahun berjualan di badan jalan tanpa ada solusi.
Di ujung jalan yang sama tepatnya di perempatan Jalan AR
Hakim. Bertahun-tahun pedagang menggelar lapaknya di badan
jalan. Sehingga setiap hari lalu lintas di kawasan itu macet.
Ironinya tidak ada langkah-langkah Pemko Medan untuk melakukan penertiban. Apakah memang ada kawasan-kawasan
tertentu yang diistimewakan. Pemko Medan juga hingga saat ini
setelah terpilihnya Dzulmi Eldin-Akhyar sebagai walikota belum
membuktikan janjinya dalam melakukan revitalisasi pasar
tradisional. Yang ada membiarkan pasar tradisional semakin
kumuh. Jauh dari kesan motto Pemerintah Kota untuk mewujudkan “Medan Rumah Kita”, dan yang dirasakan masyarakat
adalah sebaliknya yakni “Medan Rumah Siapa”.
Sesaui data saat ini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota
Medan mengelola sekitar 52 pasar tradisional di luar pasar
tradisional yang didirikan pihak swasta. Tidak dipungkiri, meski
pasar modern sudah banyak berdiri di Kota Medan, namun
keberadaan pasar tradisional masih dibutuhkan masyarakat.
Keberadaan pasar tradisional dinilai menjadi kekuatan ekonomi
rakyat. Upaya Pemko Medan dengan menggandeng swasta
dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional juga tidak mulus.
Terjadi pro dan kontra antara pengembang dengan pedagang.
Bahkan sudah masuk ke ranah politik. Posisi ini membuat sulit
Pemko Medan untuk meneruskan revitalisasi.
Setelah penertiban pedagang di Jalan Bulan, Pemko
Medan juga hendaknya menertibkan seluruh pedagang yang
melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum.
Sehingga tidak ada kesan tebang pilih. Semua diberlakukan
sama, yang melanggar aturan harus ditertibkan. Sejalan
dengan itu, Pemko Medan juga diminta mampu memberikan
jalan keluar bagi pedagang yang ditertibkan, yakni menyediakan tempat baru untuk meneruskan usahanya. Penertiban pedagang juga diawali dengan sosialisasi agar pedang
punya persiapan untuk memindahkan barang dagangannya.
Sebenarnya Pemko Medan mudah untuk melakukan penertiban pedagang yang melanggar aturan sesuai Peraturan
Daerah (Perda) jika didukung semua pihak. Di antaranya
legislatif, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan terpenting
pedagang itu sendiri. Jangan penertiban pedagang yang
melanggar Perda justru dilindungi oleh kelompok tertentu
dengan mengatasnamakan demi kepentingan rakyat. Bahkan
sampai ditarik-tarik ke ranah politik sehingga membuat runyam
masalah. Inilah yang harus disadari bersama bagaimana Pemko
Medan menjalankan program-program pembangunan dalam
mewujudkan motto “Medan Rumah Kita”.

ANGGARAN Pilgubsu Rp855 miliar lebih.
- Luar biasa, apa tidak bisa ditekan lagi?
ooOoo
PEMKO Medan luncurkan layanan tanggap darurat.
- Biasanya hanya diluncurkan, untuk tanggapan agak lama.
ooOoo
PENYELESAIAN konflik tanah libatkan banyak
sektor.
- Hukum harus tegas kalau soal ini.
ooOoo

Oleh: Haryo Kuncoro
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emerintah baru saja merampungkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Negara Perubahan
(RAPBN-P) 2017. Di satu sisi, pemerintah realistis menyikapi berbagai perkembangan ekonomi yang terjadi selama semester pertama 2017. Asumsi kurs dan
inflasi, misalnya, disesuaikan sedekat
mungkin dengan keadaan terkini.
Perkembangan harga minyak dunia
memungkinkan ICP (Indonesian Crude
Price) mendaki ke posisi US$ 50 dari
asumsi semula US$ 45 per barel. Dampak
langsungnya adalah kenaikan penerimaan negara bukan pajak(PNBP) sektor
sumber daya alam yang diperkirakan
sebesar Rp 15 triliun.
Kenaikan penerimaan PNBP minyak
dan gas, sayangnya, tetap belum mampu
menutupi shortfall perpajakan. Kelesuan
ekonomi global dan domestik membuat
penerimaan perpajakan diprediksi hanya
tumbuh 12,9 persen sepanjang 2017. Dengan target awal Rp 1.499 triliun, penerimaan perpajakan akan merosot Rp 50
triliun.
Di sisi lain, sinyal optimisme tetap
dipancarkan pemerintah melalui RAPBN-P 2017. Di tengah potensi menyusutnya penerimaan negara, pagu belanja
dipatok naik menjadi Rp 2.111 triliun
dari pagu mula-mula Rp 2.080 triliun
untuk mengejar sasaran pertumbuhan
ekonomi 5,2 persen.
Dalam pandangan pemerintah, belanja
negara bersifat komplementer dengan
pengeluaran sektor privat. Dengan logika
ini, pemerintah melakukan efisiensi (alihalih pemotongan) belanja sehingga
menghemat Rp 16 triliun untuk dialihkan
ke belanja infrastruktur guna memancing
investasi swasta.
Faktor eksternal pun turut membangkitkan optimisme pemerintah. Predikat
layak investasi dari lembaga rating global, Standard & Poor’s, serta perbaikan
harga sejumlah komoditas ekspor unggulan memantapkan tekad pemerintah
untuk mengakhiri perlambatan ekonomi
domestik selama tiga tahun terakhir.
Ironisnya, optimisme pemerintah harus dibayar dengan pelebaran defisit se-

besar Rp 37 triliun menjadi Rp 397,2
triliun. Secara relatif, rasio defisit menjadi 2,92 persen naik dari rencana awal
2,41 persen. Level defisit tersebut nyaris
mendekati batas maksimum defisit 3
persen sebagaimana diamanatkan UU
No. 17/2003 tentang keuangan negara.
Dengan skenario realisasi penyerapan
pagu belanja pemerintah pusat hanya
berada pada kisaran 96 persen-97 persen,
rasio defisit sampai akhir 2017 bisa jadi
2,67 persen. Konsekuensinya, ada kebutuhan utang setidaknya Rp 433-467
triliun dengan Rp 33-67 triliun di antaranya adalah penambahan utang baru.
Ironisnya lagi, kenaikan terbesar
defisit anggaran justru disumbang oleh
subsidi. Rinciannya, anggaran subsidi
BBM naik Rp 300 miliar menjadi Rp
10,6 triliun, anggaran subsidi gas naik
18,5 triliun menjadi Rp 40,5 triliun, dan
anggaran subsidi listrik naik Rp 7 triliun
menjadi Rp 52 triliun.
Persoalan ini seolah mengulang cerita
lama tentang kompleksitas subsidi. Dulu,
pemerintah dipusingkan oleh subsidi
BBM yang tidak tepat sasaran. Belakangan, Ketidakakuratan data jumlah rumah tangga pemakai 450 VA dan 900 VA
mendorong realisasi subsidi listrik lebih
besar dari proyeksi awal.
Kini, subsidi untuk elpiji tiga kilogram terus naik seiring tidak adanya aturan menyangkut prosedur dan keabsahan
konsumen dalam pembeliannya. Alhasil,
pembengkakan subsidi energi sejatinya
bersumber dari persoalan endogen yang
sepenuhnya berada dalam kendali
pemerintah.
Lebih ironis lagi, pemerintahan Jokowi sudah terlajur dikenal sebagai rezim
yang paling getol menerapkan program
‘alih subsidi’. Belanja yang dipandang
tidak produktif (termasuk subsidi) dialihkan menuju belanja produktif termasuk
untuk menambah pembiayaan infrastruktur sebagai proyek andalannya.
Tampaknya, pemerintah berkeyakinan
belanja subsidi masih tetap memiliki multiplier effect bagi perekonomian. Dengan
menaikkan belanja subsidi energi guna
menghindari opsi kenaikan harga, pemerintah berharap setidaknya bisa

menjaga daya beli sehingga mengerek
belanja konsumsi rumah tangga.
Alur pemikiran tersebut masih bisa
diterima jika dipahami dalam perspektif
jangka pendek. Dalam kerangka pikir
jangka panjang, angka pengganda belanja
subsidi bisa semakin kecil bahkan negatif.
Artinya, semakin besar belanja subsidi
yang digelontorkan membuat efek pertumbuhan ekonomi semakin seret.
Tesis di atas potensial terjadi. Lihat
saja, total utang dalam RAPBN-P 2017
ternyata lebih besar daripada nilai defisit
itu sendiri. Dengan neraca keseimbangan
primer (selisih total penerimaan dengan
belanja di luar pembayaran bunga utang)
yang negatif, utang digunakan untuk
membayar bunga utang dan sebagian
lagi untuk membiayai subsidi.
Konkretnya, kualitas pemanfaatan
utang terdegradasi. Meningkatnya angka
kemiskinan, indeks ketimpangan Gini,
dan jumlah pengangguran selama beberapa tahun terakhir ini justru terjadi di
saat utang juga melonjak seolah menjadi
bukti yang sahih sebagai justifikasinya.
Kondisi inilah yang barangkali luput
dipetakan oleh pemerintah. Lebih ironis
lagi, kenaikan belanja subsidi energi
masih berorientasi pada peningkatan konsumsi rumah tangga tanpa memperhatikan aspek keberlanjutannya di masa
datang, baik dari aspek fiskal maupun
kebutuhan dari rakyat miskin itu sendiri.
Dengan berbagai ironi di atas, pemerintah mestinya betul-betul menggunakan dana hasil penghematan belanja operasional untuk suatu program yang bermanfaat langsung bagi perekonomian
masyarakat luas, terutama kelompok rumah tangga yang masuk kategori berpenghasilan di bawah garis kemiskinan.
Konsistensi kebijakan disiplin fiskal
juga mutlak harus dikedepankan. Pemerintah perlu memastikan proyek strategis yang dibiayai utang harus mampu
menstimulasi perekonomian. Outputnya
adalah peningkatan kapasitas ekonomi
guna mengkreasi penerimaan negara
demi mengamankan neraca keseimbangan primer.
Dari sisi rumah tangga konsumen,
kesadaran harus ditumbuhkan bahwa sub-

KITA tentu sangat akrab dengan
istilah “When there is a will, there is
a way”, jika ada kemauan, pasti ada
jalan. Sebuah niatan yang mulia dan
konsisten apabila dilakukan terus-menerus, pastinya akan berbuah manis
dan menggembirakan.
Setidaknya, itulah deskripsi yang
bisa saya jabarkan perihal membaiknya tingkat literasi para siswa di Indonesia, khususnya anak didik yang
berada pada kisaran usia 15 tahun.
Lebih tepatnya lagi siswa-siswi Indonesia yang berkesempatan mencicipi
salah satu ujian berskala internasional
di bawah naungan organ PBB, OECD
yang kita kenal sebagai PISA (Programme for International Students
Assessment).
Dalam salah satu ulasan kolomnya,
harian Kompas (7/12/2016) menurunkan berita yang saya anggap sangat
menyejukkan sekaligus menyegarkan
dahaga pendidikan negara kita. Berita
yang diturunkan ibarat oase di tengah
gurun pasir yang sangat terik panasnya.
Judulnya “Literasi Siswa Membaik”.
Hasil survei berupa tes yang mencakup pemahaman akan sains, matematika, dan membaca ini diluncurkan di London, Inggris pada Selasa
(6/12) dengan rincian sebagai berikut:
sains (2012) meningkat dari 382 poin
menjadi 403 poin (2015), matematika
(2012) naik dari 375 poin menjadi
386 poin (2015), dan membaca (2012)
beranjak 1 garis dari 396 menjadi 397
(2015). Gamblangnya, peringkat
PISA 2015 Indonesia, naik!
Jika pada PISA tiga tahun sebelumnya Indonesia nyaris berada di posisi
paling buncit (64 dari 65 dengan Peru
di posisi “terdalam”), maka pada tahun
2015 dengan jumlah kepesertaan negara sebanyak 72, Indonesia unggul
atas delapan negara, yakni Brasil,
Peru, Lebanon, Tunisia, Macedonia,
Kosovo, Algeria, dan Dominika. Indonesia naik 6 peringkat dibanding
hasil PISA 2012.
Berkurang Gagapnya
Jika sebelumnya Victoria Fanggidae (Kompas,2/9)dan Riduan Situmorang (Kompas, 27/9) telah membunyikan alarm tanda bahaya indeks
pembangunan manusia Indonesia dan
menguraikan “kegagapan” pemerintah dalam membaca fakta yang mengacu pada hasil buruk uji PIAAC
2016 dan PISA 2012, maka kali ini
pemerintah sudah “cukup” berhasil
mendengarkan dengan baik alarm
tersebut sekaligus mampu mengurangi kegagapannya.
Sebagaimana disampaikan, salah
satu alasan meningkatnya capaian
kompetensi sains, matematika, dan
membaca pelajar Indonesia adalah karena para gurunya sudah dibekali dengan pelatihan dan pembelajaran berbasis kemampuan berpikir tingkat
tinggi (high order thinking skill/HOTS) yang memang sangat dibutuhkan
dalam menjawab soal-soal PISA.
Terkait dengan hal di atas, saya
berkeyakinan dari sekian banyak input
yang diterima pemerintah guna perbaikan kualitas pendidikan di Tanah
Air, salah satunya adalah sebagaimana
yang tercantum dalam laporan terbaru
OECD ( Organisasi untuk Kerjasama
Ekonomi dan Pembangunan) ihwal

sidi mutlak harus disyukuri dalam bentuk
konsumsi seperlunya supaya subsidi
tidak melesat, agar pemerintah tetap
memiliki kecukupan ruang fiskal, agar
defisit tidak melambung, dan agar negara
tidak masif menambah utang.
Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa cerdas sikap masyarakat dalam
merespon akumulasi kenaikan utang

PISA pada 10 Februari 2016 lalu.
Laporan yang berjudul Low-Performing Students: Why they fall behind
and how to help them succeed, memberikan kita gambaran jelas dan terukur tentang faktor-faktor penyebab
mengapa seorang siswa/i gagal dalam
pendidikannya dan bagaimana seharusnya para pemangku kepentingan
pendidikan berupaya mengatasinya
sejak awal.
Faktor-faktor tersebut dibagi dua,
yaitu faktor yang berasal dari siswa
sendiri yang mencakup status sosial
ekonomi, latar belakang demografi,
perkembangan pendidikan, dan sikap
beserta tingkah laku dan faktor sekolah
yang melingkupi komposisi sekolah,
lingkungan belajar, dan administrasi
beserta sumber daya manusia.
Langkah cepat pemerintah membaca dan memahami kekurangan-kekurangan yang ada patut kita apresiasi
di tengah berbagai isu dan kabar seputar pendidikan kita yang masih belum tertata dan terdesain dengan baik.
Langkah pembenahan yang menitikberatkan pada penyiapan sumber
daya manusia pendidikan patut kita
acungkan jempol. Dengan catatan pemerintah dan para pihak yang berkepentingan dengan pendidikan juga
harus memperhatikan karir dan kesejahteraan para guru tersebut sembari
meningkatkan infrastruktur lainnya.
Selain itu, kita pun harus jujur
mengakui bahwa ada cukup banyak para
pelajar kita yang sudah menorehkan prestasinya di kancah internasional di luar
ajang PISA ini. Dalam berbagai lomba
dan olimpiade mereka kerap menyabet
medali emas, perak dan perunggu. Salah
satunya sebagaimana yang ditorehkan
para siswa/i yang berasaldari Chandra
Kusuma School, Deliserdang, Sumatera
Utara yang berhasil menyabet medali
emas berturut-turut dalam ajang International Conference of Young Scientist
2016 dan 2017 di Rumania dan Stuttgart, Jerman.
Keberhasilan ini harus menjadi
perhatian serius pemerintah sebab jika
tidak maka bukan tidak mungkin talenta-talenta muda berbakat ini akan
menjadi incaran perusahaan dan negara
asing yang ingin memanfaatkan jasa
mereka. Faktanya, sudah cukup banyak
para genius Indonesia yang dibajak oleh
negara lain (brain drain) bersebab
kelalaian dan keabaian pemerintah.
Untuk mengatasi hal ini mereka
harus diberi fasilitas dan kesempatan
membuktikan kepiawaian mereka
sesuai bidangnya masing-masing.
Tentu pemerintah pun harus membuat kebijakan yang pro pendidikan
dan penelitian sebab bangsa yang unggul adalah bangsa yang kokoh dalam
pendidikan dan penelitiannya.
Semoga momentum naik peringkat
dalam PISA ini bisa menjadi refleksi
akhir tahun yang positif bagi pendidikan Indonesia menuju pendidikan global berkualitas dunia.
Badai pasti berlalu. Begitupun badai literasi di negara kita yang perlahan-lahan mulai sirna berganti menjadi kilauan kecemerlangan bangsa.
Semoga!***
Penulis alumnus CULS (Ceko), mahasiswa
Pascasarjana FKIP UHN Medan dan pegiat
literasi di Toba Writers Forum, Medan.

negara? Sudah siapkah rakyat menggunakan energi seefisien mungkin dan menabung demi mengantisipasi kemungkinan
kenaikan pajak di masa datang yang niscaya
akan dipakai untuk melunasi utang? ***
Penulis, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta,
Dosen Keuangan Negara FE Universitas Negeri
Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM
Yogyakarta

Ammar Zoni dan Lingkungan Rentan Narkoba
Oleh: Esdras Idi Alfero Ginting

T

ak ada yang menyangka artis
rupawan yang sedang naik
daun, Ammar Zoni, di
tangkap polisi karena tersangkut masalah narkoba. Sangat disayangkan karena pesohor sekaligus pesilat
ini sebelumnya dikenal cukup aktif kampanye mengajak generasi muda untuk
menjauhi narkoba.
Faktanya, pemeran Boy dalam sinetron
Anak Jalanan ini tertangkap tangan saat
mengonsumsi ganja di rumahnya, Depok,
bersama adik dan kedua asistennya pada 7
Juli lalu. Di dalam kamarnya ditemukan
satu toples berisi narkoba jenis ganja seberat
39,1 gram. Kuat dugaan ia telah aktif
mengkonsumsi narkoba baik ganja maupun
sabu sejak satu tahun terakhir.
Penyidik kepolisian menjerat pesinetron kelahiran 8 Juni 1993 ini dengan
pasal 111 ayat 1 dan pasal 132 ayat 1 UU
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ancaman pidananya adalah 12 tahun penjara. Hal ini sangat disayangkan karena
otomatis akan mematikan karier kekasih
Ranty Maria ini yang sedang berada di
puncak popularitas jika terbukti bersalah.
Seperti sudah menjadi sebuah tradisi,
penangkapan artis karena narkoba selalu
bikin heboh. Pertanyaan yang sering
mengemuka adalah mengapa banyak artis
yang terjerat narkoba? Sebenarnya sama
saja, tak ada bedanya antara masyarakat
umum dengan public figure seperti artis,
sama-sama rentan.
Narkoba telah merasuk ke semua kalangan dan elemen mulai dari kota besar
hingga pelosok desa, kelas masyarakat
berpendidikan tinggi hingga terendah,
profesi formal maupun informal. Narkoba
tak pandang bulu, siapa saja yang mencobanya bisa terjerat adiksi terutama yang
terus-menerus menyalahgunakannya.

Artis hanyalah salah satu profesi dari
sekian banyak pekerjaan yang dekat dan
rawan bersinggungan dengan penyalahgunaan narkoba. Kasusnya terasa lebih
bombastis dibandingkan dengan awam
lantaran predikat melekat sebagai pesohor yang memiliki nilai berita cukup
tinggi di media.
Bahkan terkadang selebriti yang sudah
tak terlalu populer pun mendadak tenar
lagi karena ada kasus narkoba yang baru.
Begitu pula ada beberapa pesohor yang
selalu menjadi langganan pemberitaan
karena pernah menyalahgunakan narkoba. Pada akhirnya mereka hanya bisa
pasrah karena faktanya memang pernah
salah langkah.
Tekanan Pekerjaan
Ada beberapa faktor penyebab mengapa banyak selebriti terjerat dan berurusan dengan narkoba. Pertama, tekanan
pekerjaan. Harus diakui, jam kerja para
artis berbeda dengan jenis pekerjaan lain
pada umumnya. Para pesohor terutama
yang bekerja dalam proyek kejar tayang
harus bekerja ekstra bahkan lembur secara terus-menerus.
Di sisi lain penggemar tak pernah
tahu dengan rasa letih mereka. Para artis
ini tetap dituntut tampil prima dimanapun
dan kapanpun di depan publik. Sebagian
di antaranya lantas tergiur dengan imingiming bahwa narkoba bisa membuat stamina tetap bugar.
Padahal stamina prima itu hanyalah
ilusi. Kenyataan yang ada di depan mata,
efek adiksi mulai menggerogoti tubuh si
pesohor. Jika tak segera ditangani maka
yang bersangkutan bisa menjadi pencandu berat.
Kedua, pergaulan. Sebagian besar selebriti sadar maupun tidak sebenarnya
berada pada pergaulan yang berisiko

tinggi. Mereka berteman dengan banyak
orang dari berbagai kalangan dan kerap
berkunjung ke tempat hiburan untuk
keperluan kerja ataupun sekadar melepas
penat.
Pesohor yang tak bisa menjaga pergaulan dalam mengejar karier kerap tergoda. Umumnya hal ini dialami artis
pendatang baru yang mengalami gegar
budaya (culture shock). Mereka tidak
siap dengan culture yang bisa bertolak
belakang dibanding saat belum menjadi
artis. Pergaulan mereka bisa jadi berubah
total ketika menjadi terkenal.
Ketiga, materi yang lebih dari cukup.
Profesi sebagai artis memang menjanjikan rupiah yang berlimpah sehingga
banyak yang terobsesi terjun menggelutinya. Hidup mewah dengan materi yang
melimpah terkadang membuat seseorang
jadi lupa diri. Bagi orang yang labil tak
hanya ketiadaan materi yang bikin bingung, materi berlebih pun bisa memusingkan.
Hal ini sekaligus menjadi daya tarik
para bandar untuk mendekati mereka.
Secara ekonomis, konsumen dari kalangan artis jauh lebih menggiurkan. Tidak
mengherankan, bermunculan jaringan
pengedar yang khusus menjaring konsumen dari selebriti.
Keempat, putus asa dan frustrasi.
Umumnya hal ini dialami para public
figure yang tak lagi mendapat banyak
job. Banyak di antaranya yang tidak siap
dengan keadaan seperti itu. Dulu mungkin artis tersebut dielu-elukan maupun
dikejar-kejar para fans kemanapun dia
pergi, namun sekarang tak ada lagi yang
peduli. Akibatnya si pesohor terkena post
power syndrome yang berujung pada halhal destruktif.
Beberapa di antaranya kemudian men-

jadikan narkoba sebagai pelarian. Awalnya hanya coba-coba fly sejenak untuk
melupakan segala persoalan hidup. Lama-kelamaan hal itu menjadi rutinitas
dan kebutuhan yang tak bisa lagi dihindarkan. Karier tetap redup, masalah terus
menumpuk dan hidup telah diperbudak
narkoba.
Menjerumuskan
Keempat faktor tersebut tak selalu
berdiri sendiri. Terkadang saling bersinggungan dan beririsan membentuk sebuah
lingkaran. Lingkaran tersebut ibaratnya
merupakan suatu lingkaran setan yang
menjadi momok menakutkan dan siap
menjerumuskan kaum selebritis yang
bermental rapuh.
Meski faktornya bermacam-macam,
hasil akhirnya sama yakni berujung pada
kehancuran baik karier, keluarga maupun
masa depan. Jika dulu mereka merasakan
bagaimana panasnya atmosfer dikerubuti
para fans, sekarang mereka dibekap dinginnya udara di balik jeruji akibat pergumulan dengan narkoba.
Tak semuanya memang hancur dan
menghilang. Beberapa di antaranya justru
bertobat, bangkit dan kembali berhasil
meniti puncak popularitas. Slank adalah
contoh kecil sebagian musisi yang bisa
bangkit dari keterpurukan karena pengaruh narkoba.
Bimbim dan Kaka sebagai motor
penggerak Slank pernah merasakan band
yang mereka besarkan hancur berantakan
karena narkoba. Tiga rekan mereka yakni
Bongky, Indra dan Pay pun akhirnya
memilih keluar dan membentuk band BIP
karena tak sanggup lagi bekerja sama dengan Bimbim dan Kaka yang telah kecanduan. Saat itu Slank pun terancam bubar.
Untungnya Bunda Iffet, ibu Bimbim
yang kemudian berinisiatif mengambil

alih kursi manajer Slank. Perlahan namun
pasti ia berhasil menuntun kembali kedua
orang tersebut ke jalan yang benar. Setelah
beberapa kali menjalani rehabilitasi akhirnya Bimbim dan Kaka pulih dan kembali
aktif bermusik.
Dengan perjuangan dan disiplin yang
keras formasi baru Slank perlahan-lahan
kembali menjelma menjadi band yang
diperhitungkan di tanah air. Bahkan kini
band rock tersebut terlibat aktif dalam
kampanye pencegahan penyalahgunaan
dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
Markas besar mereka di Gang Potlot di
kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan kerap didatangi fans yang kecanduan untuk
sekadar meminta saran agar bisa pulih.
Dunia keartisan memang menawarkan
gaya hidup yang glamor. Namun di balik
gemerlapnya dunia tersebut tersimpan
berbagai jebakan negatif termasuk narkoba. Siapa pun yang terjun ke dalamnya
harus bisa menjaga diri sehingga tidak
tergelincir di kemudian hari. Telah banyak
contoh buruk bermunculan yang seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi
para artis tersebut.
Ammar Zoni hanyalah satu di antara
sekian banyak pesohor yang hidup dalam
lingkungan rawan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba. Jalan satu-satunya adalah membentengi diri dari pengaruh buruk narkoba. Bijaklah dalam
pergaulan karena tidak semua yang enakenak itu baik.
Keluarga dan orang-orang terdekat
memiliki pengaruh signifikan dalam
menghindarkan seseorang dari pengaruh
narkoba. Mendekatlah kepada keluarga,
bukan kepada narkoba, jika ingin meraih
kesuksesan dalam hidup.***
Penulis adalah Penyuluh Narkoba Ahli Pertama,
bertugas di BNNK Serdang Bedagai.
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Tapsel-Padang Sidimpuan diatas Patahan Gempa Maut
Oleh: M. Anwar Siregar

D

alam selang dua hari berturut
wilayah Propinsi Sumatera
Utara terus mengalami gempa
cukup kuat, di mulai dari gempa Samosir dengan kekuatan 5.2 Skala Richter dengan kedalaman 8 km hingga ke gempa
Padangsidimpuan-Tapsel dengan kekuatan
gempa 5.5 SR, dengan kedalaman 10 km
yang berada tepat diatas patahan Angkola
dan terlihat ada peningkatan kekuatan gempa di wilayah Propinsi Sumatera Utara, dan
diketahui selama ini pusat gempa biasanya
berlangsung diwilayah Mandailing Natal ke
batas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Namun pada kejadian gempa yang terjadi
Jumat 14 Juli 2017, gempa berlangsung pada
zona Patahan Angkola Padang SidimpuanSipirok, yang tepatnya pada jalur lanjutan
patahan Aek Latong ke barat daya Angkola
Barat (Tapsel) melengkung menyudut tajam
ke Angkola Julu yang secara kasat mata,
dapat tergambarkan oleh zona patahan
geologi berupa graben-graben kecil dengan
jurang tajam, di zona itu terdapat timbunan
zona patahan tidak aktif melajur memanjang
beberapa meter yang membelah tata ruang

Kota Sipirok dan Kota Padang Sidimpuan
yang perlu diwaspadai saat ini, apalagi data
menyebutkan kejadian gempa tersebut
berlangsung selama 20 detik (Sumber
BMKG) dan terasa goncangannya hingga
Provinsi Riau.
Di zona mematikan
Wilayah tata ruang Kota Padang Sidimpuan dan Sipirok dilintasi zona gempa yang
mematikan, dari zona patahan ini masingmasing memiliki sebaran yang mengancam
kawasan yang terdekatnya serta memiliki
dimensi sesar yang cukup panjang untuk
membangkitkan responsibilitas seismik yang
berkelanjutan. Dan wilayah Tabagsel (Tapanuli bagian Selatan yang meliputi Madina,
Tapsel, Padangsidimpuan, Palas dan Paluta)
serta sebagian wilayah Rohil dan Pasaman
Sumatera Barat memiliki lajur yang sama
dalam tata ruang pergerakan seismik batuan
yang mengalami pergeseran kerak bumi.
Lajur patahan yang memanjang itu memiliki
ruas-ruas yang membahayakan tata ruang
kota-kota tersebut.
Sebabnya, Kota Sipirok dan sekitarnya
tepat di atas zona patahan Renun-Toru-

Angkola lajur panjang sesuai dengan lekukan
tubuh Pulau Sumatera, jejak longsoran purba
yang telah tertimbun oleh material tufa Toba
Purba dan material tanah endapan alluvial
serta pelemparan material vulkanik dari
letusan gunungapi Sibual-buali, menerus ke
titik hunjaman patahan Renun dan Toru
berada tepat di kawasan Aek Latong sekitarnya. Daerah ini terlihat sebuah lembah daratan
yang mengalami penurunan, sedang pusat
kota berada dalam jalur-koridor sesar/patahan
yang tidak aktif akibat penimbunan material
gunungapi purba Sibual-buali dan Toba
Purba.
Di masa depan, beban pikul massa batuan
dan percepatan puncak dasar batuan akan
mengalami pergeseran jika terus ada beban
tambahan karena mengingat lapisan batuan
telah mengalami penguraian massif sehingga
sering kita lihat ada longsoran kecil, ada
undakan akibat tekanan dalam bumi dan
pelengkung sarana infrastruktur secara tibatiba, penulis sudah mengamati perkembangan
ini sejak Aek Latong baru di bangun dan
bukti itu terlihat pada undakan dan longsoran
hingga menuju daerah Simanguban-Tapanuli

Utara.
Ke arah selatan Kota Padangsidimpuan,
lajur patahan dari Sipirok terlihat melengkung
ke arah tinggian Sitinjak di Kecamatan
Angkola Barat-Tapsel, melajur terus
memasuki wilayah kota Padangsidimpuan
terutama di Angkola Julu yang merupakan
sebagian lanjutan Graben PadangsidimpuanSayur Matinggi. Pusat gempa darat yang
terjadi disekitaran ini.
Lanjutan Patahan Angkola dari wilayah
Angkola Barat dan Angkola Julu jelas kentara
berada tepat di wilayah Kota Padang
Sidimpuan yang memanjang melewati
Padang Matinggi hingga ke batas Lubuk
Sikaping di Sumatera Barat dan sebagian
melengkung lagi ke wilayah Palas hingga
Rokan Hulu dan Rokan Hilir di Riau. Getaran
gempa yang terjadi pada ruas patahan
Angkola di barat daya dan barat laut sekitar
9 km dari kota Padangsidimpuan dan 11 km
dari wilayah Angkola Timur-Tapsel memang
terasa kuat karena tatanan geologi di daerah
tersebut serta merupakan sumber bencana di
masa mendatang karena sebelum kejadian
gempa, terjadi bencana longsor dan banjir

bandang di wilayah Angkola Julu beberapa
bulan lalu.
Getaran kuat sangat terasa walau skala
pada kisaran 5.5 SR karena pusat gempat
yang sering terjadi pada patahan Angkola
adalah kedalaman 10 klm termasuk gempa
dangkal, Segmen Angkola adalah bagian
ruas patahan besar Sumatera dan sejarah
mencatat kalau terjadi gempa pada segmen
Angkola sering pada kedalaman dangkal,
dan pusat tata ruang kota di Tabagsel berada
dalam jangkauan gempa dangkal dan ini
penyebabnya kenapa masyarakat begitu
mudah panik dan goyangan terasa lama
berhenti hingga kadang mencapai lebih 20
detik walau kekuatan gempa tidak kuat.
Aktivitas gempa pada zona sesar Sumatera
sering membangkitkan seismik pada patahan
Angkola adalah mekanisme sesar mendatar
atau strike slip faul dan sesar-sesar kecil
yang tercacah-cacah itu membelah semua
tata ruang Tapsel dan Padang Sidimpuan
dapat terbangkitkan untuk menghasilkan
gempa yang mematikan. Dan perlu kita
ketahui bahwa lajur panjang Segmen Angkola
mencapai 214 km hingga masuk wilayah

Sumatera Barat.
Intropeksi tata ruang
Perlu pemetaan zonasi tata ruang sebagai
bagian introspeksi tata ruang yang selama ini
beberapa daerah di Tabagsel belum mewujudkan tata ruang tahan bencana dengan
melibatkan unsur dasar informasi geologi fisik
secara mendalam sehingga menelan korban
jiwa yang besar jika gempa terjadi, terabaikannya data geologi terutama data bawah permukaan dimana wilayah Sipirok dan Padangsidimpuan telah diidentifikasi memiliki
kerentanan bencana gempa yang tinggi.
Peta seismotektonik selama ini belum digunakan secara detail yang mencakup segala
jenis level kerentanan zona gempa dan mencatat
sejarah kegempaan yang berulangkali terjadi
gempa bumi di wilayah yang sama.
Bertitik tolak dari fakta tersebut ada beberapa poin ilmiah yang mesti menjadi pembelajaran dan harus menjadi PR serta pemikiran yang sungguh-sungguh bagi segenap
pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah
atau stake holder untuk melakukan introspeksi etika tata ruang antara lain pertama,
(Bersambung ke hal. 27)

Apa Perlunya Melestarikan Kawasan Ekosistem Leuser?
Oleh: Ir. Jafar Siddik, S.Pd

K

awasan Ekosistem Leuser telah dikenal sebagai paru-paru
dunia, coba bayangkan apa
jadinya bila paru-paru sudah
mengalami kerusakan? Dalam Kawasan
Ekosistem Leuser juga terdapat 4 macam
satwa langka yang dilindungi secara bersamaan yaitu orangutan, gajah, badak, dan
harimau Sumatera, bila Kawasan Ekosistem
Leuser rusak apakah anak cucu kita masih
bisa melihat langsung satwa tersebut atau
hanya bermimpi dan melihat gambarnya saja?
Kawasan Ekosistem Leuser merupakan
bentang alam yang terletak antara Danau
Laut Tawar di Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Danau Toba di Propinsi
Sumatera Utara. Ada 15 kabupaten yang
mencakup di dalamnya yaitu Aceh Tenggara,
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan,
Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur,
Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Nagan
Raya, dan Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi.
Luas keseluruhannya lebih kurang 2,5 juta
Ha dengan curah hujan rata-rata 2544 mm
per tahun dan suhu harian rata-rata 26 0C
pada siang hari dan 21 0C pada malam hari.
Menurut seorang ahli geologi Belanda
bernama F.C.Van Heurn bahwa Kawasan
Ekosistem Leuser begitu unik dan kaya akan
keanekaragaman hayatinya dan di dalamnya

terdapat beberapa jenis habitat penting. Bagi
masyarakat adat, wilayah Gunung Leuser
sendiri adalah kawasan yang dianggap sakral
atau suci.
Kawasan Ekosistem Leuser pertama kali
diperkenalkan melalui Surat Keputusan
Menteri Kehutanan No. 227/Kpts-II/1995
yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan
Presiden No. 33 tahun 1998. Kawasan ini
sangat penting bukan hanya karena keanekaragaman hayatinya yang tinggi tetapi juga
karena fungsinya sebagai sumber kehidupan
masyarakat sekitarnya dan sebagai kawasan
hutan alami di Pulau Sumatera bagian
Margasatwa, Hutan Lindung, dan Cagar Alam.
Kerusakan hutan yang parah telah
menyebabkan rusaknya keseimbangan
lingkungan yang ditandai dengan hampir
punahnya spesies hayati penting, terjadinya
bencana alam dan konflik antara manusia
dengan satwa. Kawasan Ekosistem Leuser
adalah bagian terbesar dari hutan-hutan asli
terakhir yang masih tersisa di Pulau Sumatera
bagian utara.
Pelestarian Kawasan ini diharapkan dapat
menyelamatkan keanekaragaman hayati di
dalamnya dan seutuhnya sebagai penyanggah
kehidupan manusia dalam bentuk udara dan
air bersih. Oleh kerena itu, penyelamatan
Kawasan Ekosistem Leuser adalah pertem-

Celine Dion
rnet
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puran terakhir untuk menyelamatkan hutan
asli Sumatera. Beberapa alasan mengapa
Kawasan Ekosistem Leuser perlu dilestarikan
seperti:
Pertama Hutan Kawasan Ekosistem
Leuser sebagai daerah tangkapan air, Sistem
perakaran dari pepohonan yang ada di hutan
berfungsi sebagai penahan air hujan yang
jatuh agar sampai diserap oleh tanah dan
tidak hanya menjadi aliran air permukaan
yang dapat mencuci hara yang ada di lapisan
tanah bagian atas. Air yang diserap oleh
tanah sebagian akan menjadi air tanah yang
dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan di atasnya
dan juga sebagai sumber air yang mengalir di
dalam tanah dan sebagai aliran sungai yang
dapat mendukung pertanian dan perikanan.
Kedua Hutan Kawasan Ekosistem Leuser
sebagai paru-paru alam, hanya tumbuhan yang
dapat melakukan fotosintesis yang menyerap
karbondioksida (CO 2) dan melepaskan
oksigen (O2) sebagai hasil sampingan. Udara
yang kotor (miskin oksigen) hanya dapat
diubah menjadi udara bersih dan segar kembali
(kaya oksigen) oleh tumbuhan, hal inilah yang
menyebabkan pepohonan di hutan diumpamakan sebagi paru-paru alam.
Ketiga Kawasan Ekosistem Leuser
sebagai sumber hasil hutan non-kayu, bila
kita memanfaatkan hasil hutan non-kayu

SETELAH suaminya, Rene Angelil pergi untuk
selamanya, Celine Dion dikabarkan telah move on.
Pelantun 'Show Must Go On' itu dikabarkan kembali
menjalin asmara spesial dengan seorang penari.
Dikutip dari Aceshowbiz, Rabu (26/7) pria
bernama Pepe Monoz tersebut merupakan salah
satu backup dancer Celine Dion. Keduanya
kepergok pergi bersama saat di Paris.
Keduanya juga terlihat menghadiri acara
peragaan busana Giambattista Valli bersama
belum lama ini. Namun, pihak terdekat
membantah adanya hubungan asmara di antara
keduanya.
"Hubungan mereka sudah seperti saudara,"
ujar sumber.
Sumber yang sama juga menyebut Celine
Dion dan Pepe Monoz pergi ke peragaan busana
bersama karena sang penari memiliki kerja
sampingan sebagai ilustrator fashion.
Sementara itu, Celine Dion beberapa waktu
lalu memang mengaku belum siap untuk kembali
mencari pasangan hidup. Hingga kini, ia mengaku
masih belum bisa melupakan Rene Angelil.
"Sekarang terlalu awal bagiku untuk mencari
pendamping baru. Sulit melihat diriku sendiri menjalin
hubungan dengan orang lain. Dia adalah cinta dalam
hidupku," tegasnya kala itu.
Sebelumnya, Celine Dion muncul di akun Instagram
majalah Vogue. Tak tampil stylish, musisi berusia 49
tahun itu malah tampil 'polos'.
Pada foto itu, Celine Dion nampak duduk di sebuah
kursi tanpa mengenakan busana apapun. Dia hanya
menutupi bagian intim tubuhnya dengan tangan dan
kaki.
Pada keterangan foto, majalah Vogue mengungkap
sejumlah fakta terkait pilihan busana Celine Dion.
Sang diva tak pernah mengenakan sepatu platform,
dan selalu memilih hak tinggi. Ia juga selalu meminta
satu nomor di bawah ukuran sepatu aslinya.
"Kita harus membuat industri haute couture.
Pakaian yang mengikuti gayaku. Bukan aku yang
mengikutinya," ujar Celine Dion pada caption foto.
(dtc)

bila hutannya menjadi gundul tanpa
pepohonan sebagai penahan air hujan.
Langkah-langkah yang dapat di lakukan
untuk meningkatkan pelestarian Kawasan
Ekosistem Leuser yaitu: (1) meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
Kawasan Ekosistem Leuser melalui sosialisasi. (2) menyelesaikan konflik antar pihak
terkait, mengurangi gangguan terhadap
daerah tangkapan air, dan membangun
koridor satwa liar untuk kelangsungan hidup
populasi fauna yang terancam punah. (3)
mendukung peningkatan penegakan hukum
yang lebih baik. (4) merehabilitasi daerahdaerah yang terdegradasi melalui hutan
kemasyarakatan (penanaman pohon nonkayu seperti bambu dan rotan). (5) mendukung pengembangan sumber daya manusia
dan mengembangkan rasa memiliki dalam
hal pengelolaan Kawasan Eksistem Leuser
yang lebih efisien, efektif dan sadar teknologi
konservasi. (6) mendukung upaya penyelamatan jasa ekologi bagi kepentingan masyarakat seperti untuk jasa air, irigasi dan pertanian. (7) mendapatkan perhatian pihak
internasional dan regional untuk membantu
upaya-upaya penyelamatan Kawasan Ekosistem Leuser.
Kawasan Ekosistem Leuser adalah salah
satu hutan tropis terkaya di dunia yang masih

tersisa dan merupakan unsur vital bagi
tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera bagian Utara. Kawasan
Ekosistem Leuser adalah milik kita dan
warisan untuk anak cucu kita di masa mendatang. Melestarikannya berarti melestarikan
generasi kita kelak. Perusakan yang terus
terjadi adalah salah satu petunjuk bahwa
keperdulian kita terhadap Kawasan Ekosistem Leuser masih rendah. Kawasan ini telah
banyak memberikan hasil dan manfaatnya
untuk kesejahteraan kita semua. Nilai
ekonomi yang dihasilkannya bila dimanfaatkan secara lestari jauh lebih tinggi dari
pada bila kita memanfaatkannya secara
serakah dalam beberapa tahun saja.
Usaha pelestarian Kawasan Ekosistem
Leuser ini, walaupun telah dilakukan tetapi
ternyata belum memberikan hasil yang
memuaskan karena pelestarian harus
dilakukan oleh berbagai pihak (masyarakat
lokal, aparat pemerintah, aparat penegak
hukum, pengusaha, lembaga swadaya
masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli)
secara bersama-sama dengan hati yang tulus
demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia
dan dunia. Sebelum semuanya terlambat,
semua pihak wajib menjaga dan melestarikan
Kawasan Ekosistem Leuser ini. ***
Penulis adalah Guru Tamansiswa Binjai

Glenn Ingin Konser di Hutan
MUSISI Glenn Fredly
membuat gebrakan baru di
industri tarik suara. Mantan
kekasih Aura Kasih itu
berencana menggelar konser di kawasan hutan dalam
waktu dekat.
Ide tersebut muncul lantaran Glenn ingin mengimbau masyarakat Tanah Air agar lebih
mencintai alam
Nusantara. Hal
tersebut diungkapkan
Glenn

Celine Dion Jalin Asmara
dengan Penari

secara lestari dan tetap memberi kesempatan
hutan untuk terus memulihkan dirinya, maka
nilai ekonomi yang dihasilkan akan jauh
lebih tinggi dan lebih banyak generasi yang
merasakan manfaatnya.
Keempat Kawasan Ekosistem Leuser
sebagai objek penelitian dan wisata ekologi,
objek penelitian tersedia begitu melimpah di
dalam hutan dan penelitian yang seksama
akan terus menghasilkan penemuan baru bagi
ilmu pengetahuan. Di dalam Kawasan
Ekosistem Leuser terdapat berbagai macam
tanaman obat yang merupakan misteri alam
yang perlu dikaji dan diteliti sebelum
ditemukan manfaatnya. Menikmati keindahan alam akan menimbulkan rasa cinta
terhadap alam, menumbuhkan keinginan
untuk menjaganya dan menghilangkan
keinginan untuk merusaknya.
Kelima Kawasan Ekosistem Leuser
sebagai habitat bagi berbagai spesies hayati
seperti: bunga bangkai, bunga rafflesia,
kantong semar, jamur dan orangutan, gajah,
badak, harimau Sumatera dan lain-lain.
Sebagian besar daerah yang ada di
Kawasan Ekosistem Leuser memiliki
ketinggian lebih dari 1500 m dan kemiringan
lereng lebih dari 40 persen. Hal ini
menyebabkan daerah ini rawan terhadap
bencana alam (banjir, erosi dan tanah longsor)

Glenn Fredly
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saat dijumpai di Plaza Senayan, Jakarta
Selatan, Selasa (25/7) malam.
"Ini langkah awal. Ada rencana mau bikin
konser di hutan. Soalnya kenapa enggak kita
mau bikin konser yang ada hutan-hutannya
kan?" ujarnya,
Hanya, pria 41 tahun itu belum mau
membocorkan lebih lanjut perihal rencana
perhelatan konser dengan nuansa alam tersebut. Glenn hanya meminta agar publik
tetap menunggu project baru yang tengah
digarapnya itu.
"Prosesnya sudah. Tunggu saja. Nanti
ditunggu saja," sambungnya.
Selain itu, pelantun tembang Januari pun
mengemukakan pandangannya soal isu kelapa
sawit yang marak belum lama ini. Menurut
Glenn banyak sisi dari perkebunan kelapa
sawit yang belum diketahui masyarakat.
Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi
segala jenis film yang berkaitan dengan alam

Indonesia supaya terus dijaga.
"Saya dengan Menteri Siti Nurbaya punya
concern yang sama, terutama concern yang
besar terhadap isu kelapa sawit. Jadi saya
ngelihat ini realita yang akhirnya bisa
tersuguhkan lewat film yang dikemas secara
cantik," jelasnya.
Glenn sendiri memang sering melakukan
bakti sosial dan terjun langsung mempromosikan keindahan alam di Nusantara. Salah
satunya, bersama Badan Ekonomi Kreatif
(Bekraf) siap menjadikan Ambon sebagai
City of Music (Kota Musik) pada 2019
mendatang.
Dijelaskan Glenn, Ambon City of Music
sejatinya merupakan lambang bahwa Nusantara memiliki wadah perkumpulan para
musisi. Ia juga berharap Ambon City of
Music dapat membangun ekonomi dalam
hal pariwisata secara tak langsung.
"Ambon City of Music ini dicanangkan

Badan Ekonomi Kreatif agar masuk Unesco
empat tahun ke depan. Ini pintu masuk musik
Indonesia agar mempunyai tempat," katanya.
Ia mengibaratkan, kota Ambon hanya
sekadar lambang musik di Indonesia.
Pemilihan kota Ambon bukan tanpa alasan,
dari sana bisa dibilang menjadi tempat awal
para pelopor musik Tanah Air berasal.
"Ibarat kata City of Music di Ambon itu
epicentrum. Itu simbol untuk bicara Indonesia
saat ini. Ambon dengan historis tentang musik
yang banyak. Dengan begitu bisa dijadikan
para musisi kita sebagai pusat bermusik di
sana," imbuhnya.
"Tak menutup kemungkinan City of Music
juga ada di daerah lain dengan warna berbeda.
Ini kalau untuk memajukan musik Indonesia
di masa depan kenapa tidak. Kalau musik
Hawaiian centernya di Ambon, mungkin di
Sumatera atau Kalimantan mau bikin apa
bisa juga," tambahnya. (oz)

Penampilan Mengejutkan
Priyanka Chopra

PEMOTRETAN bintang Bollywood,
Priyanka Chopra, terbaru untuk L'Officiel
India benar-benar membuat tercengang.
Dalam pemotretan tersebut PeeCee,
panggilan akrab Priyanka tampil dengan
model rambut baru.
Karena penampilan baru tersebut,
agak sulit mengenali aktris serial televisi
Hollywood, ‘Quantico ini’ di foto.
Tidak ada keraguan dia terlihat sangat
memukau dengan baju merah dan
berambut pirang. Informasi dilansir
Indianexpress, Rabu (26/7), warganet
India mengaku tak heran aktris tersebut
dapat melakukan perubahan tersebut.
Penata rambut selebriti, Priyanka
Borkar, berbagi penampilan baru Priyanka
Chopra di akun Instagram miliknya. Ia
menulis, "Yaaaasss (dengan emotikon tepuk
tangan) @priyankachopra untuk @lofficielindia.
@Abhaysingh75 @brendondegee @hairbypriyanka."
Priyanka terakhir terlihat dengan rambut naturalnya
sedang menikmati liburan di Maladewa bersama ibunya, Madhu
Chopra dan saudara Siddhartha Chopra. Dia merayakan ulang
tahunnya di pulau surga dan foto liburan dengan tajuk "The
Chopra".Saat menerima berkah dan harapan yang tak terhitung
banyaknya untuk ulang tahunnya, Priyanka menyampaikan
terima kasih kepada penggemarnya. Dia mengungkapkan
kebahagiaannya.
"Saya ingin sedetik mengucapkan terima kasih kepada
semua orang yang telah saya harapkan. Seperti yang bisa
Anda lihat, ini adalah ratu-ratuan pulau saya. Saya benarbenar sangat terdorong dengan keluarga saya dan semua
cinta yang saya dapatkan dari Anda semua. Terima kasih
banyak, saya merasa sangat diberkati,” ujarnya.
Saat ini Priyanka disibukkan dengan telah sejumlah proyek
Hollywood seperti film ‘Is not It Romantic?’, yang turut
dibintangi Adam Devine, Liam Hemsworth dan Rebel Wilson.
Kemudian, film ‘A Kid Like Jake’ bersama Claire Danes,
Jim Parsons dan Octavia Spencer. (vn)
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Twilite Orchestra Gelar Konser Kemerdekaan
MENYAMBUT HUT Kemerdekaaan
ke-72 Republik Indonesia, Twilite Orchestra
kembali akan menggelar Konser Kemerdekaan, Rabu 16 Agustus di Aula Simfonia
Jakarta, pukul 19.30 WIB.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Twilite
Orchestra kembali tampil membawakan lagulagu nasional serta lagu-lagu daerah Indonesia.
Namun, Addie MS menjanjikan sebuah sajian
baru menarik dan dipastikan akan membuat
Konser Kemerdekaan tahun ini berbeda.
"Biasanya kami menampillkan karya
orang, mainkan lagu yang sudah ada. Babak
kedua memainkan lagu-lagu perjuangan, ya
sudah. Saya enggak pernah bisa bikin lagu
perjuangan sehebat Husein Mutahar. Tahun
ini untuk pertama kalinya saya akan
nyanyikan lagu Mars TNI dan Hymne TNI
sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan
saya terhadap institusi yang menjaga kita
semua selama ini," ucap ayah Kevin Aprilio
saat menghadiri acara konferensi pers Konser
Kemerdekaan di Jakarta Pusat, Rabu (26/7).
Beberapa lagu yang akan dibawakan

Twilite Orchestra dalam konser ini antara
lain Berkibarlah Benderaku, Satu Nusa Satu
Bangsa, Indonesia Pusaka, Tanah Tumpah
Darahku, Rangkaian Melati serta beberapa
lagu daerah seperti Gending Sriwijaya,
Janger, Rasa Sayange, Sipatokaan, dan
Ayam Den Lapeh.
Konser Kemerdekaan juga dimeriahkan
Animg Katamsi, Dira Sugandi, Agus
Wisman, Paduan Suara Twilite Chorus,
Paduan Suara Mahasiswa Universitas
Mercu Buana, Perbanas Institute Choir,
dan Paduan Suara Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Agria Swara.
Pementasan ini juga bertujuan menyegarkan kembali lagu-lagu nasional dan daerah
kepada kalangan muda yang saat ini mungkin
lebih akrab dengan budaya pop dan asing.
Addie MS akan menggunakan banyak
instrumen baru membuat lagu-lagu tersebut
terdengar lebih menarik di kalangan generasi muda seperti yang telah dilakukannya
saat menggelar konser di Car Free Day atau
di konser bertema Star Wars. (oz)
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Perburuan Badak
Afrika Selatan Turun Sedikit
BERBEDA dengan tanduk yang memiliki inti berupa tulang, cula badak hanya
terdiri dari keratin. Cula badak telah dan
masih digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan sebagai pegangan
pisau di Yaman dan Oman.
Cula badak yang dihancurkan dan dijadikan bubuk dipercayai memiliki kemampuan penyembuh penyakit demam dan
efek afrodisiak, meski tidak ada bukti
ilmiah mengenai hal itu.
Tiongkok telah menandatangani pakta
CITES dan membuang cula badak dari
daftar obat-obatan Tiongkok (Pharmacopoeia of the People's Republic of China),
oleh kementrian kesehatan, tahun 1993.
Pada 2011, Inggris juga melakukan
hal yang sama dan mengutuk penggunaan
cula badak pada praktik pengobatan tradisional Tiongkok.
Sejumlah paktisi pengobatan tradisional Tiongkok juga telah bersuara menentang penggunaan cula badak.
Untuk mencegah perburuan cula
badak, di berbagai kawasan perlindungan
badak dibius dan cula badak dibuang dari
tubuh badak. Jagawana bersenjata api
dikerahkan untuk melindungi badak dan
melawan pemburu badak, dan diizinkan
untuk membunuh pemburu di tempat.
Pada tahun 2011, 448 badak dibunuh
untuk culanya di Afrika Selatan. Cula
badak bernilai tinggi dan dihargai rata-
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rata US$ 250000 di Vietnam. Namun
perburuan cula badak masih terjadi karena
masih adanya permintaan dari Tiongkok
dan Vietnam.
Kini jumlah badak di Afrika Selatan
yang dibunuh untuk diambil culanya turun
sedikit pada paruh pertama tahun ini, tetapi
lebih 500 ekor masih dibantai.
Afrika Selatan berjuang mengatasi
perburuan badak yang dipicu permintaan
cula berkesinambungan di Asia.
Sebagian besar permintaan itu berasal
dari Tiongkok dan Vietnam, tempat
tanduk badak itu diubah menjadi obat
tradisional, afrodisiak atau simbol status.
"Total dari 529 badak telah diburu
sejak Januari 2017, dibandingkan dengan
542 pada periode yang sama 2016, menunjukkan penurunan sebanyak 13 badak,"
ungkap Menteri Urusan Lingkungan Edna
Molewa kepada wartawan.
"Penurunan jumlah ini tidak berarti
bahwa kami dapat menyatakan kemenangan (tetapi) tren penurunan ini sedang
terjadi, mendorong kami untuk terus optimistis tetapi tetap waspada."
Taman Nasional Kruger sejauh tahun
ini mencatatkan penurunan tingkat pembunuhan badak sebesar 34 persen. Namun,
perburuan tersebut berpindah ke tempat
lain, dengan sang menteri melaporkan "jumlah perburuan badak sayangnya meningkat
di beberapa provinsi lain." (wkp/ytc/es)

TAHUN 2017 tercatat terburuk ketiga dalam satu
dasawarsa terakhir dalam hal luasnya kebakaran
hutan di Amerika Serikat (AS), yang telah menghadapi
lebih 35.000 kebakaran hutan.
Kebakaran hutan terjadi di alam
liar dimana juga dapat memusnahkan lahan pertanian atau persawahan
bahkan rumah-rumah yang ada
disekitar. Hal ini umumnya dapat
terjadi akibat dari sejumlah faktor
diantaranya petir, kecerobohan dan
bahkan pembakaran yang dilakukan
oleh individu manusia.
Menurut data yang disiarkan
National Interagency Fire Center,
pada 24 Juli ada sebanyak 38 kebakaran hutan besar di negeri tersebut, termasuk tujuh di Califor-
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Australia Dituduh Langgar
Kesepakatan Pencari Suaka
SUAKA adalah bentuk perlindungan
dari seseorang ke suatu negara, yang memungkinkan pengungsi dapat memenuhi
syarat untuk menetap di suatu negara yang
pada akhirnya dapat menjadi penduduk
tetap yang sah. Terkadang seorang pencari
suaka adalah seseorang yang menyebut
dirinya sebagai pengungsi.
Pencari suaka adalah orang yang telah
mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka
itu diterima, maka dia akan disebut sebagai
pengungsi, dan ini memberinya hak serta
kewajiban sesuai dengan undang-undang
negara yang menerimanya.
Terkait dengan suaka ini, UNHCR menuduh Australia mengingkari kesepakatan menampung pencari suaka, yang
rentan dan ditahan di pusat penahanan
bermasalah di seberang lautan, namun
Canberra menyatakan belum ada kesepakatan semacam itu.
Australia mengambil kebijakan tegas
terhadap pencari suaka, dengan kelompok
itu dicegat di laut dan dikirim untuk
diproses di perkampungan darurat di pulau
Nauru dan Pulau Nugini, Kepulauan Pasifik Selatan, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menetap di Australia.
Menurut UNHCR, Australia setuju menampung sekitar 2.000 pria dan wanita,
yang ditahan di lepas pantai itu dengan
imbalan badan tersebut membantu kesepakatan pertukaran dengan Amerika Serikat
(AS).
"Kami sepakat melakukannya dengan
pemahaman jelas bahwa pengungsi rentan
dengan ikatan keluarga dekat di Australia
pada akhirnya diizinkan tinggal di sana,"
tandas Komisaris Tinggi UNHCR Filippo
Grandi dalam pernyataan.
"UNHCR baru-baru ini diberitahu Australia bahwa mereka menolak menerima
bahkan para pengungsi ini." Juru bicara
Menteri Imigrasi Australia mengatakan
kepada Reuters bahwa tidak ada kesepakatan semacam itu.

Menuai kegagalan
Kesepakatan pertukaran, yang melibatkan AS mengambil pengungsi dari pusatpusat di lepas pantai sementara Australia
menerima pengungsi dari Amerika Tengah, dirancang untuk membantu Australia mengosongkan fasilitas lepas pantai
yang telah banyak dikritik PBB dan badanbadan lain. Pesiden Donald Trump awal
tahun ini mencapai kesepakatan pertukaran itu sebagai keputusan yang "bodoh."
Namun, Trump sebelumnya disebutkan
akan mempertahankan rencana kesepakatan antara Perdana Menteri Australia
Turnbull dan mantan Presiden AS Barack
Obama pada bulan November 2016 itu.
Namun, Trump dikabarkan marah sambil menyebut kebijakan kebodohan, dan
para pencari suaka akan menjadi sasaran
pemeriksaan ekstra ketat. Berdasarkan atas
kesepakatan itu, AS akan menerima sekitar
1.250 pencari suaka yang ditahan di pusat
pemprosesan di Australia di pulau terpencil di Pasifik, di Papua Nugini dan Nauru.
Sebagai imbalannya, Australia akan
menempatkan para pengungsi dari El Salvador, Guatemala dan Honduras.
Beberapa upaya penempatan para pencari suaka di Kamboja dan Malaysia dalam
beberapa tahun terakhir telah menuai kegagalan bagi Australia, dan Turnbull
menjelaskan kegagalan kesepakatan dengan AS tersebut sebagai solusi bagi para
pencari suaka yang juga pedoman bagi
kebijakan ketat mereka.
Berita itu disebutkan menimbulkan
ketakutan di antara pengacara dan pendamping pengungsi bahwa pemeriksaan ekstra
ketat oleh Trump secara efektif akan mengusir sebagian besar pencari suaka di
Pulau Nauru dan Pulau Manus.
Kesepakatannya dengan Kamboja dan
Malaysia menuai kegagalan karena hanya
dua pengungsi ditempatkan di Kamboja
dengan biaya 40 juta dolar Australia (sekitar Rp403 miliar) dan Mahkamah Agung
Australia membatalkan rencana pertukaran
pengungsi dengan Malaysia, sedangkan
pembicaraan dengan Kanada belum
dilakukan. (ant/rtr/wkp/es)
foto/int

nia, empat di Negara Bagian Idaho,
Nevada, Utah dan Washington, dan
18 di Montana.
Pada Senin, 10 lagi kebakaran
hutan besar dilaporkan.
Pada 2017, kebakaran hutan di
negeri itu telah melahap 4.979.945
acre (2,02 juta kilometer persegi),
lapor Xinhua. Di antara, kebakaran
Lodgepole Complex di daerah terpencil Montana Tengah diperkirakan sebagai yang terburuk pada
musim panas ini dengan 226.000
acre (914,6 kilometer persegi) dan

hanya lima persen dapat dikendalikan sampai Senin lalu.
Di California, kebakaran hutan
menyebar pada lahan seluas lebih
217.000 acre (878,2 kilometer
persegi) secara keseluruhan, daerah
10 persen lebih besar daripada New
York City.
Yang paling memprihatinkan dari
tujuh kebakaran-hutan besar di California ialah kebakaran di Detwiler,
yang telah membuat lebih dari 4.000
warga mengungsi dari rumah mereka
dan mengancam Kota Kecil
Mariposa, yang bersejarah, di luar
Yosemite National Park.
Lebih 3.000 petugas pemadam
telah mengatasi kobaran api di lahan seluas 48.000 acre (194 kilometer persegi) selama lebih satu
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kebakaran hutan tersebut.
– Cloquet
Kebakaran hutan selanjutnya
yakni Cloquet. Cloquet merupakan
salah satu kawasan perkotaan yang
terletak di negara AS. Di sekitar
area tersebut juga terdapat perhutanan dimana hutan tersebut pernah
mengalami kebakaran yang lumayan menggemparkan.
Sebanyak 453 orang tewas dan
merusak lahan hutan serta rumah
warga sekitar 1.000 hektar. Menurut sejumlah sumber, kerugian
akibat kebakaran hutan tersebut
mencapai $ 73.000.000 secara keseluruhan. Ini terjadi pada tanggal 13
Oktober 1918.
– Bar Harbor
Bar Harbor merupakan salah
satu tempat atau kawasan yang
berada di Maine, AS. Tepat pada
25 Oktober 1947, kawasan tersebut pernah dilanda kebakaran
yang berasal dari hutan yang ada
di Maine, AS.
Sejumlah kerugian beserta kematian terjadi akibat dampak kebakaran hutan tersebut. Sekitar 16
orang meninggal ddan melenyapkan luas lahan 205.678 hektar.
– California
Pada 25 Desember 1956 di Cleveland National Forest, California,
AS juga pernah dilanda kebakaran
hutan yang menghancurkan sekitar
40.000 hektar lahan perhutanan dan
menghanguskan rumah-rumah
penduduk.
Menurut informasi yang berhasil terhimpun, 11 nyawa manusia
“melayang” akibat kebakaran hutan tersebut. (wkp/xhc/es)

pekan tapi hanya tujuh persen dapat
dikendalikan.
Berikut kebakaran hutan yang
terjadi di Amerika Serikat dari tahun ke tahun:
– Peshtigo
Kebakaran hutan Peshtigo
terjadi pada tanggal 8 Oktober 1871
dimana telah melahap habis lahan
perhutanan sekitar 3,8 juta hektar.
Kebakaran tersebut juga memakan korban jiwa yang tewas sebanyak 2.500 orang. Dan, inilah kebakaran hutan yang sangat mematikan pertama di Amerika.
– Seattle
Kebakaran hutan kedua yang
menimpa kawasan AS terjadi di
Seattle pada 6 Juni 1889 dimana
telah menghancurkan sekitar 64
hektar luas lahan dan menewaskan
dua orang. Kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai sebesar $ 15 juta.
– Hinckley
Kebakaran Hinckley terjadi di
Amerika, tepat dikota Hinckley.
Kebakaran hutan ini terjadi pada 1
September 1894 dan telah membinaskan sekitar 600 orang dan melenyapkan lahan perhutanan 160.000
hektar.
– Idaho
Idaho adalah salah satu kawasan
yang terdapat di negara AS. Disini
pernah ada suatu kebakaran hutan
yang akan dikenang sepanjang masa
oleh masyarakat AS. Kebakaran hutan ini terjadi pada 10 Agustus 1910
yang menghanguskan tiga juta hektar tanah terdiri dari lahan perhutanan
dan rumah penduduk. Dikabarkan,
85 orang tewas terpanggang akibat

Kasus Anak Korban Perkosaan di India

Setelah Capai 400 Ribu Korban

Permohonannya Lakukan
Aborsi Dipertimbangkan

Epidemi Kolera di Yaman Mulai Menurun

ABORSI atau pengguguran kandungan adalah upaya untuk
mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran janin (fetus) atau
embrio sebelum bisa bertahan hidup di luar rahim, sehingga
mengakibatkan kematiannya.
Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga "keguguran." Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali
disebut "aborsi induksi" atau "abortus provokatus."
Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian
abortus provokatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah
janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga
dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir."
Aborsi di negara-negara maju yang mengizinkannya merupakan salah satu prosedur medis yang paling aman dalam
bidang kedokteran. Metode-metode modern memanfaatkan
obat atau bedah dalam pelaksanaan aborsi. Pengaturan kelahiran, seperti pil atau alat intrauterin, mungkin saja digunakan
segera setelah aborsi. Abortus provokatus, jika dilakukan
secara aman dan legal, tidak meningkatkan risiko terkait
masalah fisik ataupun mental pada jangka panjang.
Sebaliknya, aborsi yang tidak aman mengakibatkan 47.000
kematian dan lima juta kasus perawatan di rumah sakit setiap
tahunnya Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan
tersedianya aborsi yang aman dan legal bagi semua wanita.
Sekitar 56 juta aborsi terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia,
dengan hampir setengahnya dilakukan secara tidak aman.
Angka atau tingkat aborsi hanya berubah sedikit antara
tahun 2003 dan 2008, setelah sebelumnya mengalami penurunan selama setidaknya dua dasawarsa karena meningkatnya
akses atas pengendalian kelahiran dan keluarga berencana.
Pada tahun 2008, 40% wanita di seluruh dunia memiliki
akses untuk melakukan aborsi secara legal tanpa batasan
tertentu sebagai alasan. Setiap negara yang mengizinkan
aborsi memiliki batasan berbeda terkait seberapa terlambat
aborsi kehamilan diperbolehkan.
Kini pengadilan India mempertimbangkan permohonan
aborsi korban pemerkosaan. Dokter akan memeriksa seorang
anak perempuan 10 tahun korban perkosaan pamannya, saat
pengadilan tinggi India mempertimbangkan apakah dia
diizinkan melakukan aborsi meskipun undang-undang
melarang keras.
Orangtua sang anak mengadu ke Mahkamah Agung (MA)
setempat setelah pengajuan banding untuk mengugurkan
kandungan berusia 26 pekan itu ditolak pihak yang lebih
rendah, meski ada peringatan tubuhnya tidak siap untuk
melahirkan. Undang-undang India tidak mengizinkan aborsi
dengan alasan medis setelah usia kandungan 20 pekan, kecuali
nyawa sang ibu teracam. MA setuju untuk menyidangkan
pengajuan bandingnya dan memerintahkan dokter memeriksa
kesehatan dan melaporkannya sebelum putusan pada Jumat.
(wkp/afp/prc/es)

KOLERA, penyakit yang disebarkan melalui konsumsi makanan atau
air yang terkontaminasi bakteri vibrio
cholerae, dapat membunuh dalam
hitungan jam jika tidak diobati.
Setelah wabah kolera di Yaman
mencapai 400.000 kasus, kini ada
tanda-tanda bahwa epidemi itu mulai
melambat, demikian menurut data
World Health Organization (WHO).
Jumlah penderita kolera yang menurun drastis tiap hari, dari 30 orang
hingga satu orang, mengisyaratkan keberhasilan strategi WHO dalam
membuat jaringan titik-titik rehidrasi
untuk menjemput pasien.
Angka kematian menunjukkan 99,5
persen pasien yang bertahan hidup di
Yaman, dimana terjadi perang saudara
dan keruntuhan ekonomi telah
membuat jutaan orang diambang
kelaparan.
"Kami dihadapkan dalam lingka-

ran setan dimana perang menghancurkan sistem distribusi air, air tidak
tersedia atau terkontaminasi dan penduduk menginfeksi diri mereka sendiri," ungkap Presiden International
Committee of the Red Cross (ICRC)
Peter Maurer dalam kunjungannya ke
gubernur Taiz.
Laporan terbaru WHO menunjukkan 396.086 warga Yaman diduga
mengidap penyakit diare pada 24 Juli,
sekitar satu dari 50 populasi. Terdapat
1.869 kematian terkait kondisi tersebut.
Kasus baru berlanjut di antara lima
ribu hingga enam ribu kasus per haru,
tetapi kurva epidemi menunjukkan
wabah memuncak tiga minggu yang
lalu, demikian menurut data WHO.
ICRC memprediksikan bahwa
jumlah orang yang terkena dampak
penyakit tersebut mencapai 600 ribu
orang pada akhir 2017.
Wabah kolera telah mendorong

PBB untuk merevisi evaluasi kemanusiaan dan menghitung 20,7 juta warga Yaman yang membutuhkan bantuan. Angka tersebut naik dari angka
sebelumnya 18,8 juta orang.
Kolera juga menyebar di Somalia,
Kenya, Kongo, Nigeria, Tanzania, dan
Sudan selatan, tempat WHO akan memulai kampanye vaksinasi dengan 500
ribu dosis vaksin kolera secara oral.
Meski Yaman terkena wabah penyakit kolera terbesar di dunia, pihak
WHO akan menunda kampanye vaksinasi hingga 2018.
"Kampanye vaksinasi kolera yang
semula direncanakan Juli 2017 ditunda atas permintaan pihak badan kesehatan, untuk mendukung kampanye
pencegahan kolera yang lebih besar
tahun depan dan menargetkan jutaan
warga Yaman yang berisiko terkena
penyakit ini," jelas WHO dalam pernyataannya. (wkp/rtr/idpc/es)
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ISYARAT: Peserta Seminar Nasional Anti Narkoba dan Peran Pemimpin dalam Memerangi
Narkoba menunjukkan isyarat dengan telapak tangan, “ No Narkoba” Prestasi Yes “ saat di
foto bersama muspika, usai kegiatan seminar di Aula Kelurahan Dolokmasihul Sergai.

Seminar Mahasiswa KKN UINSU

Narkoba Merupakan
Penjajahan Era Baru
MAHASISWA Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU) bersama Forum Kordinasi
Pimpinan Kecamatan Dolokmasihul Serdang
Bedagai, dengan melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, melalui seminar Mahasiswa KKN Kelompok 30 UINSumut bersepakat untuk memberangus peredaran gelap narkoba karena berdampak menghancurkan semua sendi kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara.
“Maraknya peredaran gelap narkoba di
“Bumi Pertiwi”sudah pada level bahaya narkoba cenderung menjadikan negeri ini sebagai
target mencari keuntungan, bahkan terkesan
ada tujuan lain di balik itu, seolah ingin menghancurkan para generasi penerus bangsa,” demikian antara lain dikemukakan Ketua Panitia
seminar nasional mahasiswa KKN UINSU
Hanafi Asnan didampingi Sekretaris Iqbal
Abi Husni.
Hanafi Asnan menjelaskan seminar tersebut bertajuk “Narkoba Merupakan Penjajahan Era Baru, dan Peran Pemimpin dalam
Memerangi Narkoba” berlangsung Selasa (25/
7) di Aula Kelurahan Dolokmasihul Jalan
Perintis Kemerdekaan Pekan Dolokmasihul
Serdang Bedagai. Kegiatan secara resmi dibuka Camat Dolokmasihul Muhammad Syarif
Sitopu SE.
Camat Dolokmasihul dalam sambutannya
mengingatkan para mahasiswa maha siswi dan
pelajar untuk menjauhi narkoba. “Kami Muspika
tetap berkomitmen kuat bersama sama memberangusnya. Camat mengajak semua pihak
ikut bersama dalam memerangi kejahatan narkoba, karena orang yang terdampak narkoba
tidak sadarkan diri, semua dan apapun dilakukannya karena sudah di luar kesadarannya.
Dampak ditimbulkan orang yang kecanduan narkoba pasti melanggar hukum seperti
hukum adat, hukum negara dan hukum agama. “Pecandu narkoba bersikap dan berperilaku jauh dari sikap yang kita harapkan
oleh adat dan kebiasaan masyarakat kita.
Karena itu seminar yang dilakukan ini juga
merupakan kepedulian kita untuk memerangi
kejahatan narkoba,” tegas Muhammad Syarif
Sitopu SE
Kegiatan seminar menampilkan pemakalah
Kapolsek Dolokmasihul AKP Sisworo yang
mengajak semua elemen masyarakat untuk
bersama sama memerangi kejahatan narkoba.
Dikatakan kepedulian masyarakat dibutuhkan,
karena kejahatan narkoba tidak hanya
tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Selain itu

Dan Ramil Dolokmasihul Kapten Inf. Rochimi
mengetengahkan perlu kewaspadaan dini.
Adapun Kepala BNN Serdang Bedagai
mengemukakan tentang narkoba dan dampaknya. Dia juga memotivasi para siswa supaya
menjauhi Narkoba dan jangan sekali kali untuk
mencobanya, karena narkoba mampu menghilangkan kesadaran manusia.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Dolokmasihul mengemukakan makalah narkoba menurut pandangan Islam. Pecandu narkoba akan sulit memasuki perguruan tinggi,
tidak diterima sebagai calon TNI/Polri. Narkoba lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.
Sedangkan Kepala Kelurahan Pekan
Dolokmasihul Sergai Suwadi menyampaikan
peran kepemimpinan memerangi kejahatan
narkoba. Menurutnya untuk menjadi pemimpin tidak bisa serta merta semuanya harus
melalui proses dan seleksi begitu juga keberadaan manusia harus melalui proses seleksi
bahkan “kompetisi”. Dikatakan kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi, memotivasi pikiran
dan perasaan guna berbuat sesuatu sesuai keinginan pemimpin.
Kepeminpinan ada dua yaitu yang formal
dan informal, yang formal atau yang resmi
biasanya disebut kepala contohnya kepala
sekolah cirinya dia punya struktur hirarki yang
jelas, misalnya kepala desa, kepala kelurahan,
kepala kantor. Tidak semua kepala kantor itu
disebut kepala. Kemudian kepemimpinan non
formal, contohnya ketua wirit, yang pengangkatan hirakinya tidak jelas., ketua kelas, ketua
pengajian dan lainnya.Tetapi tidak semua
ketua itu juga tidak non formal contohnya, ada
ketua KPU,Ketua Bawaslu.
Pemimpin itu subjeknya yang melaksanakan kepemimpinan contohnya pimpinan kecamatan, pimpinan sekolah, pimpinan BNN,
Pemimpin biasa melakukan sesuatu karena
kekuasaan,tetapi tidak semua kekuasaan dan
kekuasaan merupakan salah satu alatnya.
“Ingat bahwa kita semua ini adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri kita
sendiri. sebagai pemimpin harus mampu berbuat baik tidak melakukan tindakan kejahatan
narkoba,” ujar Suwadi sambil menambahkan
agar peserta mampu mentransfer pengetahuannya melalui seminar ini kepada temannya
dalam hal menjauhi narkoba yang berdampak
merusak masa depan dan mampu sebagai motor penggerak memerangi kejahatan narkoba.
(efendi lubis)

STIT Batubara Gelar
Ujian Masuk Perdana
SEKOLAH Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)
Batubara melaksanakan tes ujian masuk
perdana program sarjana mahasiswa baru
tahun ajaran 2017-2018, Sabtu (22/7) di
Kompleks Perguruan Cipta Simpang Dolok,
Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara.
Ketua Yayasan STIT Batubara Syufri
Basrah, MAp didampingi Pembina STIT
Batubara Sa'dun, MAp kepada Analisa, Sabtu
(22/7) menuturkan ini merupakan tes ujian
masuk perdana program sarjana calon
mahasiswa baru STIT Batubara tahun ajaran
2017-2018.
Saat ini, STIT Batubara telah membuka
dua prodi, yaitu prodi Pendidikan Guru

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI/SD) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Ujian perdana
kali ini diikuti puluhan calon mahasiswa dari
berbagai desa se-Kabupaten Batubara.
Menurut Syufri, masyarakat Kabupaten
Batubara, khususnya sangat antusias menerima kehadiran perguruan tinggi pertama di
Kabupaten Batubara. Sebab selama ini belum
ada perguruan tinggi yang berdiri di Kabupaten
Batubara, terutama yang berkaitan dengan
ilmu keagamaan, sebab masyarakat Kabupaten Batubara dikenal dengan masyarakat
yang religius, ujar Syufri Basrah yang juga
sekaligus sebagai pendiri dan penggagas STIT
Batubara. (alpian)

UNIVERSITAS Islam Sumatera Utara (UISU) bekerjasama
dengan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menggelar
lokakarya pengembangan sistem
penjaminan mutu yang merupakan program asuh menuju prodi
unggul Kementrian Ristek Dikti.
Pelaksanaan lokakarya digelar
selama 3 hari (25 - 27 Juli) di Aula
Kampus Fakultas Kedokteran
UISU Jalan STM Medan.
Hadir dalam pembukaan lokakarya,
Rektor UISU Prof Mhd Asaad didampingi
jajaran pembantu rektor. Sementara dari
pihak UII, hadir Pembantu Rektor UII Bidang Akademik Dr Ing Ilya Fadjar Maharika serta Kepala Badan Penjaminan Mutu
UII Dra Kariyam MSi, Kepala Bidang Audit Mutu Internal UII, Tito Yuwono, MSc
serta pemateri lainnya dari UII yakni Dr
Sefriani, SH, MHum, dan Dr Jaka Nugraha,
MSi.
Dalam paparan awalnya, Dr Ing Ilya
Fadjar Maharika di hadapan pimpinan fakultas, Program Studi dan GKM Prodi seUISU mengajak agar UISU dapat menciptakan budaya mutu. UII sudah melewati
dalam menciptakan budaya mutu siap untuk
melakukan sharing dengan UISU. “Sebagai
perguruan tinggi yang memiliki kesamaan
platform, kita berharap dapat sharing
dengan UISU,” ujarnya.
Kenapa harus budaya mutu? Menurut
Dr Ing Ilya Fadjar Maharika, jika berbicara
sistem maka akan terjebak kepada teori
dan rentan terhadap kegagalan. Sebaliknya,
budaya mutu diharapkan merupakan suatu
yang lahir dari masing-masing orang yang
terlibat dalam perguruan tinggi yang menghasilkan budaya. “Jadi setiap dari kita
adalah agent quality,” katanya.
Jadi, acara yang digelar selama 3 hari
ini diharapkan merupakan ajang transfer
pengalaman dan pengetahuan antara UII
dengan UISU dalam hal penjaminan mutu.
Harapannya, UISU dapat mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang pada
akhirnya dapat melahirkan program studi
unggul yang ada di lingkungan UISU.
Rektor UISU Prof Mhd Asaad mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang
digagas antara UII dan UISU khususnya
antara Badan Penjaminan Mutu UISU de-
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LOKAKARYA SPM: Rektor UISU Prof Mhd Asaad dan Pembantu Rektor UII Bidang Akademik Dr Ing Ilya Fadjar Maharika foto
bersama usai menyerahkan cenderamata didampingi Pengurus Yayasan UISU, OK Nazaruddin Hisyam MS, Ketua LPM UISU, Ir
Siti Rahma Sibuea dan Kepala Badan Penjaminan Mutu UII, Kariyam MSi.
ngan Lembaga Penjaminan Mutu UISU.
Pihaknya berharap kegiatan lokakarya
yang diikuti oleh seluruh pimpinan fakultas dan program studi ini dapat berjalan
lancar dan diimplementasikan untuk
menghasilkan sistem penjaiminan mutu
UISU menuju program studi yang unggul
sesuai dengan tujuan program hibah dari
Kementerian Ristek Dikti itu.
Rektor UISU pada kesempatan yang
sama juga menyerahkan cinderamata ke-

pada tim dari UII yang diterima Pembantu
Rektor Bidang Akademik UII Dr Ing Ilya
Maharika. Tutur mendampingi pengurus
yayasan serta unsur pimpinan dari UISU
lainnya.
Kepala Badan Penjaminan Mutu UII,
Kariyam MSi dalam penjelasannya kepada
peserta lokakarya mengatakan bahwa kegiatan lokakarya ini akan dilanjutkan dengan kegiatan studi banding dan magang
ke UII Yogyakarta pada Agustus menda-

tang.
Selain itu, dalam kegiatan lokakarya
selama 3 hari itu seluruh materi sepenunya disampaikan dari Tim UII. Di antaranya, Implementasi SPM di UII, Harmonisasi SMPI dan SPME, Strategi Implementasi SPMI di UII (Sasaran Mutu),
Standar SPMI, Manual SPMI, Audit dan
Teknik Audit serta Membuat Borang Audit
dan materi lainnya yang terkait dengan
dokumen mutu.

Dosen Diminta Banyak Menulis
KEPALA Perwakilan Bank Indonesia,
Arif Budi Santoso, bersama Rektor UISU
Prof Mhd Asaad, Ketua Pembina Yayasan
UISU T Hamdy Oesman Delikan Alhajj
dan sejumlah Pembantu Rektor meresmikan BI Corner Universitas Islam
Sumatera Utara yang berada di Perpustakaan Fakultas Ekonomi.
BI Corner merupakan perpustakaan mini
yang menyediakan buku ekonomi seperti
bisnis, perbankan, managemen ekonomi
Islam, perbankan syariah, hukum perbankan, perpajakan, ensiklopedia dan masih
banyak lainnya. Selain itu BI Corner juga
dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti
komputer dan televisi (audio visual) untuk
menunjang informasi dan memberikan
kenyamanan bagi mahasiswa.
Melalui kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) bertajuk Program
Sosial Indonesia Cerdas, keberadaan BI
Corner bertujuan untuk mengedukasi
masyarakat khususnya mahasiswa tentang
ekonomi dan dunia perbankan. Sehingga
dengan ini pula diharapkan mereka
mengenal lebih jauh tentang fungsi dan
tugas Bank Indonesia.
BI Corner, menurut Arif, untuk mempermudah akses mahasiswa dan dosen
mendapatkan informasi atau data nasional
dan internasional mengenai Bank Sentral,
ekonomi secara umum, mengenai cartel,
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BI CORNER: Ketua Pembinan Yayasan UISU, T. Hamdy Oesman Delikan Alhajj
memotong pita tanda diresmikannya BI Corner di Perpustakaan Fakultas Ekonomi
UISU
dan sebagainya. Dengan BI Corner ini akan
membantu para mahasiswa dan dosen untuk
melakukan kajian terkait Bank Central dan

ekonomi secara umum, jelas Arif.
Dia juga menambahkan bahwa BI
Corner ini juga bertujuan untuk mencer-

daskan dan sekaligus memberi pendidikan
yang pada akhirnya akan mampu mensejahterahkan masyarakat.
Rektor Prof Mhd Asaad mengingatkan
para mahasiswa dan dosen untuk benarbenar memanfaatkan BI Corner untuk
memperoleh informasi dan menambah
wawasan mengenai ekonomi dan dunia
perbankan. Rektor juga berharap perpustakaan harus senantiasa ramai dikunjungi
bukan saja oleh mahasiswa tetapi juga para
dosen.
Karena itu Perpustakaan juga harus
memiliki daya tarik untuk dikunjungi, selain
menyediakan buku, ruangan yang nyaman,
bila perlu perpustakaan juga harus
menyiapkan kantin. Sehingga pengunjung
merasa betah tinggal di ruangan perpustakaan lebih lama.
Pada kesempatan itu rektor juga
mengingatkan para dosen untuk membiasakan diri menulis buku, karya ilmiah di
jurnal maupun di media massa dengan benar
dan jujur. Rektor memandang perlu dosen
memiliki kemampuan menulis guna
mengembangkan ilmu pengetahuan.
“Seorang pengajar, khususnya dosen, pada
dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas
menulis, baik buku ataupun jurnal. Hal
tersebut dilakukan untuk mengasah kemampuan akademik dosen sebagai kelompok
intelektual,” tegasnya. (bambang riyanto)

Bangkitkan Semangat Jadi Entrepreneur

Mahasiswa Ekonomi UMA Fieldtrip ke Berastagi

Analisa/alpian

UJIAN: STIT batubara melaksanakan ujian masuk perdana calon mahasiswa baru tahun
ajaran 2017-2018, Sabtu (22/7) di Kompleks Perguruan Cipta Simpang Dolok.

MAHASISWA Program Studi (Prodi)
Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area (UMA), melaksanakan fieldtrip (studi lapangan) ke Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, baru-baru
ini.
“Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kewirausahaan,” kata Dosen Kewirausahaan,
Ir Asmah Indrawaty,MP baru-baru ini di
Kampus I UMA.
Rombongan mahasiswa berjumlah 35
orang itu, lanjut Asmah studi lapangan ke
PT PIMS dan diterima manajer lapangan,
Tatan.
Para mahasiswa terlihat antusias mendengarkan penjelasan dari Tatan mengenai
akuntansi dan kewirausahaan. Tujuan
fieldtrip ini untuk menambah pengetahuan
mahasiswa tentang akutansi dan diimplementasikan di lapangan.
Asmah mengatakan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis bagaimana
sebuah usaha/bisnis dijalankan dengan manajemen yang tepat. baik perusahaan skala
besar maupun kecil atau menengah.
Dari kegiatan fieldtrip ini mahasiswa
S1 Akutansi semakin membuka wawasan
mengenai kewirausahaan dan dapat men-

jadi dasar mahasiswa untuk melakukan
penelitian nantinya.
“Para mahasiswa kita motivasi agar
menjadi seorang entrepreneur sebagaimana tujuan dan misi UMA yang inovatif,
berkepribadian,dan mandiri. UMA terus
menyiapkan bekal bagi para mahasiswa
untuk menjadi pengusaha muda Indonesia.
Kegiatan ini, kata Asmah, merupakan
sarana pembelajaran terhadap mahasiswa
UMA untuk mengenal bisnis sejak dini,
“Kegiatan ini sebagai upaya pemberian
pengetahuan tentang cara meningkatkan
capacity building dalam bisnis, karena belum semua tahu mengapa kita harus menjadi pengusaha serta bagaimana cara memulai dan menjalankan bisnis,” tuturnya.
Pembelajaran entrepreneurship lebih
efektif bila dilakukan dengan cara berkelompok, berdiskusi, praktik. “Seorang entrepreneurs harus mau mengajar,” ungkapnya.
Ditambahkan Asmah, penguatan sistem
inovasi merupakan salah satu faktor untuk
mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Ia berpendapat, untuk menjadi seorang
pengusaha inovatif, seseorang harus
memiliki sifat dan karakter seperti yakin

(percaya diri dan berani gagal), kreatifinovatif (memahami keinginan pasar, ber-

basis Iptek, dan mengedepankan inovasi),
serta terencana. (taufik wal hidayat)
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STUDI LAPANGAN: Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Medan Area (UMA) berfoto bersama saat melaksanakan studi lapangan ke Berastagi,
Kabupaten Tanah Karo.
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Polres Aceh Barat
Gelar Salat Istisqa

Studi Banding ke Jateng
Sabang, (Analisa)
Guna meningkatkan sistem manajemen penanganan
bencana, delapan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Forum F-PRB
se Aceh studi banding ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Keberangkatan rombongan Kepala Pelaksana
BPBD dan Forum Penanggulangan Risiko Bencana
(F-PRB) se-Aceh tersebut difasilitasi oleh IOM Perwakilan Aceh.
Kepala Pelaksana BPBD Sabang T. Zakaria, Selasa
(25/7) mengatakan, rombongan sejumlah Kepala Pelaksana BPBD dan F-PRB se-Aceh yang melakukan studi
banding ke Solo, berangkat dari Banda Aceh Senin (24/
7) difasilitasi oleh IOM.
Pimpinan IOM Andy mengatakan, sebelum berangkat
ke Jawa Tengah, sejumlah Kepala Pelaksana BPBD dan
F-PRB akan dibawa studi banding ke BPBD Kabupaten
Klaten dan Kabupaten Solo, Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan ini diikuti delapan Kepala Pelaksana BPBD
kabupaten/kota, bersama Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, serta 5 Ketua F-PRB di Aceh.
Tujuan studi banding ke Klaten dan Solo karena
sistem manajemen penanganan bencana di dua daerah
ini sudah lebih baik. Diharapkan setelah studi banding
minimal bisa membuka wawasan dan menambah
pengetahuan serta diupayakan dapat diterapkan di daerah masing-masing, kata Andy.(kim)

Distanbun Aceh Evaluasi
Program Pertanian
Takengon, (Analisa)
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh
mengevaluasi program pertanian dan perkebunan yang
sudah berjalan pada semester satu tahun 2017 di 23
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kegiatan evaluasi
berlangsung di Winda Hall Hotel Bayu Hill Takengon,
Senin (24/7) malam.
Evaluasi Distabun Aceh melibatkan sejumlah pejabat bidang terkait Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/
Kota (SKPK) se-Provinsi Aceh. Evaluasi dinilai penting untuk kelanjutan program yang menyentuh
masyarakat banyak itu.
Sekda Aceh Tengah, Karimansyah ketika membuka kegiatan itu menyampaikan apresiasi dipilihnya
Kota Takengon sebagai tempat digelarnya evaluasi
program pertanian dan perkebunan se-Aceh.
Dia juga menggambarkan topografi Kabupaten Aceh
Tengah yang berada di ketinggian antara 1.200 hingga
2.600 meter dari permukaan laut (mdpl), ehingga daerah julukan dataran tinggi Gayo itu sangat strategis bagi
pengembangan pertanian dan perkebunan.
“Sekitar 80 persen masyarakat Aceh Tengah berprofesi di sektor perkebunan, khususnya petani kopi
arabika. Kami harap pertemuan yang digelar selama
beberapa hari ke depan ini dapat berdampak positif
terhadap petani baik di Aceh Tengah maupun bagi
daerah lain di Aceh,” harap Karimansyah.
Kadis Distanbun Aceh Drs Hasanuddin Darjo MM
meminta kepada semua pejabat terkait di jajaran distanbun di wilayah Aceh untuk mengevaluasi kembali
program dan penggunaan sumber dana semester satu.
“Saya minta kepada semua UPTD, Kabid dan PPTK
untuk fokus mengevaluasi kembali capaian-capaian
program dan semua anggaran, apakah sudah terealisasi
atau belum,” pungkasnya.(jd)

Perangkat Gampong
Memiliki Peran Penting
Sabang, (Analisa)
Perangkat gampong (desa) memiliki peran penting
dalam mendorong penataaan dan peningkatkan pemahaman terhadap pelestarian adat istiadat di kalangan
masyarakat.
Untuk itu perlu dilakukan berbagai pelatihan dan
pembekalan bagi perangkat gampong untuk menggali
dan memperdalam pemahaman adat istiadat.
Sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat
diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat
gampong dan mukim, kata Ketua Majelis Adat Aceh
(MMA) Kota Sabang Ramli Yusuf, SH melalui Kabid Pelestarian Pusaka dan Khasanah Adat, Yusuf Karmen kepada Analisa, Selasa (25/7).
“Peran keuchik, tuha peut, imum meunasah, ulama,
cendikiawan, tokoh adat, sekretaris gampong, dan ulee
jurong sebagai penyelenggra peradilan adat di tingkat
gampong, sangatlah penting dalam penyelesaian sengketa adat yang dapat diselesaikan secara adil, jujur, tidak
memihak serta bermartabat,” katanya.
Ditambahkan, dewasa ini sebagian masyarakat, terutama para generasi muda mulai melupakan adat istiadat dan budaya warisan indatue, sehingga perlu mendapat bimbingan dan pengarah agar tidak terpengaruh
dengan globalisasi yang semakin berkembang.
Hal ini membutuhkan perhatian semua pihak, baik
orang tua maupun masyarakat untuk mendidik para
generasi muda agar tidak terjerumus kepada hal-hal
yang dapat merugikan masa depan mereka dan tentunya dengan menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat, ujar Yusuf Karmen.(kim)

3.000 Anak Penderita Bibir
Sumbing Dioperasi
Meulaboh, (Analisa)
Organisasi Smile Train Indonesia Perwakilan Provinsi
Aceh, hingga saat ini sudah berhasil melakukan operasi
bibir sumbing terhadap 3.000 lebih anak-anak di Aceh.
Koordinator Smile Train Perwakilan Aceh, Rahmad
Maulizar, Minggu (23/7) mengatakan, penderita bibir
sumbing yang sudah dilakukan operasi rata-rata balita. Sebanyak 3.000 pasien tersebut saat ini sudah mengalami kesembuhan, meskipun tidak sembuh secara
alami seperti halnya anak lain pada umumnya.
“3.000 lebih pasien sudah berhasil kita lakukan
operasi bibir sumbing,” katanya di Meulaboh, Minggu (23/7) pada acara sosialisasi bibir sumbing.
Dikatakan, penderita penyakit tersebut pada umumnya terjadi pada keluarga yang status ekonominya menengah ke bawah. Kkebanyakan mereka takut melakukan operasi karena diperkirakan biayanya mahal.
Rahmat mengingatkan, setiap penderita bibir sumbing yang ingin dioperasi dengan difasilitasi Smile Train,
segala proses dari awal hingga akhir operasi ini gratis.
“Tidak ada dipungut biaya apa pun dari keluarga penderita bibir sumbing, ini murni gratis dari pertama sampai selesai operasi,” tegas Rahmat.
Kepala Bappeda Aceh Barat, Teuku Ahmad Dadek,
optimis untuk terus mengembangkan kegiatan ini kemudian terus memasilitasi untuk keberangkatan anak
penderita bibir sumbing untuk dioperasi di Banda Aceh.
“Kita optimis membantu dan memasilitasi penderita bibir sumbing untuk dibawa ke Banda Aceh, agar
dioperasi oleh pihak Smile Train. Tahun depan kita
berencana menjadika operasi bibir sumbing untuk dianggarkan melalui dana CSR yang tersedia,” kata Ahmad Dadek.(agp)
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SALAT ISTISQA: Puluhan personel polisi, TNI, BPBD dan para santri melaksanakan Salat Istisqa di halaman Mapolres Aceh Barat, Rabu (26/7) siang
memohon kepada Allah SWT agar segera diturunkan hujan.

Gaji Tenaga Kontrak
Harus Sesuai UMP
Banda Aceh, (Analisa)
Seluruh pegawai kontrak yang selama ini belum diberikan
gaji sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) diharapkan agar segera disesuaikan dengan UMP, terutama untuk
para guru.
dak bekerja secara maksimal juga perlu dievaluasi. “Ini bahan-bahan diskusi
yang perlu saya tambahkan, ini adalah apa yang disampaikan Pak Gubernur kepada kami dalam pertemuanpertemuan khusus. Untuk menindaklanjuti pesan-pesan beliau, maka pertemuan ini sangat bagus untuk memikirkan langkah-langkah yang tepat,”
terang Kamaruddin.
Dia berharap, peserta rakor dari kabupaten/kota agar menjabarkan apa
yang disampaikan di tingkat kabupaten/kota.
“Insya Allah kami nanti akan menyusun instruksi kepada bupati dan walikota untuk ditindaklanjuti,” sebutnya.
Kamaruddin Andalah juga menyampaikan masalah kepegawaian
sangat kompleks, mulai dari administrasi kepegawaian, pengembangan
pegawai, kesejahteraan pegawai, disiplin, sampai kualitas koordinasi, kualitas pelayanan dan sebagainya.
Rasionalkan jumlah pegawai
Semua masalah tersebut, harus di-

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III
Setda Aceh, Kamaruddin Andalah saat
membuka Rapat Koordinasi Bidang
Kepegawaian kabupaten/kota se-Aceh
Tahun 2017 di Hotel Oasis, Rabu (26/
7).
“Kepada pegawai-pegawai bakti
yang selama ini dipekerjakan dengan
sukarela di semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), di semua kabupaten/kota supaya dilakukan seleksi
sesuai dengan kebutuhan, ditingkatkan
statusnya menjadi tenaga kontrak dan
penghasilannya disesuaikan dengan
UMP, tapi harus selektif, ini pesan Pak
Gubernur,” katanya.
Hal tersebut, ungkapnya, karena
masih ada ditemukan tenaga-tenaga
bakti, terutama guru yang bekerja mulai pukul 08.00 sampai 14.00 Wib yang
digaji Rp200 ribu-Rp300 ribu/ bulan,
yang tidak manusiawi menurut Pak Gubernur, dan ini harus dievaluasi.
Sementara guru-guru PNS yang ti-

amati secara tajam, dan disusun berdasarkan skala prioritas. Dari temuan
tersebut dapat dirumuskan apa yang
harus diselesaikan terlebih dahulu, termasuk bagaimana merasionalkan jumlah pegawai di Aceh sesuai dengan
beban tugas.
“Tidak ada istilah pegawai yang
tidak ada pekerjaan, semua pegawai
wajib ada pekerjaan, kalau tidak ini
akan dievaluasi, terutama kepada tenaga penyidik, tenaga medis dan tenaga guru supaya disebarluaskan secara
merata, tenaga guru tidak bertumpuk
di perkotaan, di semua sekolah harus
merata,” terang Kamaruddin.
Kepada pegawai-pegawai yang bekerja di daerah terpencil, tambah Kamaruddin, terutama tenaga medis dan
edukatif harus ada perhatian khusus
terhadap kesejahteraan, harus ada insentif khusus yang harus dipikirkan
oleh Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota.
“Yang bekerja di pedalaman tantangannya sangat besar, dibanding yang
bekerja di perkotaan maka harus ada
perhatian khusus,” tegasnya.
Kamaruddin berharap, pertemuan
tersebut dapat menghasilkan suatu rekomendasi bagaimana formula yang
harus diberikan bagi ASN yang bekerja di wilayah pedalaman dan terpencil. (mhd)

Parit Penghalau Gajah
Kurang Memadai
barier atau parit gajah, supaya tidak
ada kejadian lagi konflik gajah dan
manusia,” kata Camat Ketol Maimun,
Selasa (25/7).
Tak mampu
Dikatakan, parit isolasi yang telah
dibangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah di
Desa Karang Ampar hanya sepanjang
300 meter, sehingga tidak mampu
menghalau gajah masuk ke permukiman
dan perkebunan penduduk.
Anggota DPR Aceh daerah pemilihan Aceh Tengah dan Bener Meriah,
Bardan Sahidi sudah pernah meminta
Pemerintah Aceh untuk alokasikan anggaran pembuatan parit isolasi gajah.
“Kita usulkan, ini kan sedang tahun
anggaran berjalan, kita usul ke Pemerintah Aceh tidak jelas bagaimana pemerintah mau ambil mata anggaran mana. Yang jelas kita akan sampaikan ini
ke Pemerintah Aceh, kebutuhan memang tidak banyak lagi, tinggal 3.000
meter lagi,” kata Bardan.

Takengon, (Analisa)
Parit atau barier berukuran besar dinilai cukup efektif mengantisipasi gangguan gajah terhadap manusia. Konflik
antara gajah dan manusia sering terjadi
di beberapa kampung di Kabupaten
Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Barier yang sudah dibuat panjangnya
300 meter dinilai kurang memadai sehingga perlu dibangun sepanjang 3.000
meter lagi. Desakan agar Pemerintah
Aceh segera menyelesaikan masalah
konflik gajah dengan manusia sudah
sering didengung-dengungkan.
Konflik gajah dan manusia di daerah dataran tinggi Gayo itu sudah terjadi sejak tahun 2015, bahkan sampai
menelan korban jiwa dan rusaknya
perkebunan serta pembunuhan hewan
dilindungi tersebut.
Daerah yang sering didatangi hewan berbadan besar tersebut adalah
Kampung Karang Ampar dan Kampung Bergang. “Kita mohon kepada
pemerintah untuk segera membangun

Sebelumnya, Sat-Reskrim Polres
Aceh Tengah telah mengamankan dua
warga yang diduga kuat sebagai eksekutor pembunuhan gajah liar yang
ditemukan mati tanpa gading di perkebunan warga Dusun Payalah, Desa Karang Ampar.
Keduanya bernisial T (warga Karang Ampar, Kecamatan Ketol) dan J
(warga Aceh Utara). Petugas juga
mengamankan sepucuk senjata api jenis AK 56, dua megasin dan 99 butir
amunisi.
Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Fadil menjelaskan,
dari hasil pemeriksaan satu pucuk senpi jenis AK 56, dua megasin dan 99
amunisi itu bukan milik T dan J. Berdasarkan pemeriksaan awal, keduanya
diketahui sebagai eksekutor, sementara otak pelaku masih dalam pengejaran petugas.
“Senpi itu bukan milik mereka, sekarang kita fokus untuk mencari otak
pelaku,” kata AKP Fadil.(jd)

Meulaboh, (Analisa)
Polres Aceh Barat, Rabu (26/7) menggelar Salat Istisqa
untuk memohon turunnya hujan, menyusul semakin tebalnya kabut asap dari kebakaran lahan gambut yang melanda
kawasan itu.
Salat Istisqa yang dilaksanakan di halaman Mapolres Aceh
Barat sekitar pukul 11.30 WIB itu diikuti personel polisi, TNI,
BPBD, para santri dari Pesantren Serambi Mekkah dan beberapa warga sekitar lokasi. Bertindak sebagai imam dan khatib, Tgk Harmen Nurigmar dari Pesantren Serambi Mekkah
Meulaboh. Usai salat, disampaikan ceramah singkat oleh Tgk
Harmen dan dilanjutkan pembacaan doa dengan masing-masing mengangkat tangan lebih ke atas melewati kepala.
Kapolres Aceh Barat, AKBP Teguh Priyambodo Nugroho
SIK kepada wartawan mengatakan, kemarau panjang saat ini
sudah menimbulkan musibah, seperti kebakaran lahan gambut.
Salah satu cara untuk mengatasinya dengan melaksanakan Salat Istisqa dan zikir bersama memohon kepada Allah
SWT agar segera menurunkan hujan.
“Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan
mengintrospeksi atas semua kesalahan selama ini, agar musibah yang sedang melanda wilayah Aceh Barat ini bisa teratasi dan kita terhindar dari musibah lainnya,” ujar Teguh.
Tgk Harmen mengatakan, musibah yang melanda Aceh
Barat ini merupakan pertanda teguran dari Allah SWT kepada umat-Nya, karena itu diharapkan kepada umat muslim
setempat lebih meningkatkan ibadah supaya segala musibah
yang terjadi segera ditarik oleh Allah.
“Menurut kaca mata Islam, ini bagian dari musibah dan teguran, maka kita harus mencari solusi dengan memohon kepada Allah untuk segera diturunkan hujan melalui Salat Istisqa,”
jelasnya. (agp)

Penertiban Parkir Belum Maksimal
Langsa, (Analisa)
Penertiban parkir yang dilakukan Dinas
Perhubungan (Dishub) Kota Langsa dinilai
belum maksimal. Terbukti, sampai saat ini
masih ditemukan ada petugas parkir yang
memberikan karcis retribusi parkir tidak
sesuai ketentuan.
“Kita temukan ada salah seorang petugas parkir memberikan tanda pembayaran
retribusi tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun, stempel dan tidak ada tanda tangan petugas,” ungkap Komandan Brigade
Pelajar Islam Indonesia, Bustami Adoe
kepada Analisa, Selasa (25/7).
Menurutnya, dengan ditemukannya tanda retribusi parkir yang menyimpang tersebut, berarti penertiban parkir yang dilakukan Dishub Kota Langsa hanya sia-sia saja
belum maksimal, karena masih ada oknum
petugas parkir yang tidak mau mematuhi
aturan yang diterapkan.
Ironisnya kagi, karcis retribusi parkir itu
baru diberikan kepada masyarakat apabila
diminta. Artinya, kalau masyarakat tidak
meminta pasti tidak diberikan.
Untuk itu, diharapkan kepada dishub
setempat agar dapat lebih memaksimalkan
penertiban perparkiran yang ada di Kota
Langsa, sehingga tidak terkesan hanya se-

batas mencari sensasi saja.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Langsa, Samsul Bahri didampingi Kepala Bidang Darat, Bambang Suriansyah kepada Analisa mengakui, pihaknya masih menemukan persoalan sejak
melakukan penertiban parkir beberapa
waktu lalu. Seperti petugas parkir tidak
memakai tanda pengenal dan tanda retribusi parkir yang sudah kedaluwarsa.
“Yang membuat atau mencetak karcis
retribusi parkir adalah Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Langsa dan
Dishub hanya sebatas membagikannya kepada petugas parkir,”ujarnya.
Kalau karcis retribusi parkir tidak diberikan petugas saat melakukan penagihan,
Dishub Kota Langsa mengimbau kepada
masyarakat atau pemilik kendaraan jangan
mau membayar.
Untuk tanda pengenal petugas parkir,
diberikan waktu selama satu minggu kepada
pengelola parkir agar memberikannya kepada semua petugas parkir yang diberi dipekerjakan. “Bila dalam satu minggu tidak juga
dibuat, maka petugas parkir yang kami temukan tidak memiliki tanda pengenal di
lapangan, akan kita bawa ke kantor untuk
menjalani pemerisaan,” ujarnya. (dir)

Warga Tiga Desa Masih Gunakan Rakit
Subulussalam, (Analisa)
Warga tiga desa di Kecamatan Rundeng,
Kota Subulussalam, hingga saat ini masih
menggunakan rakit mesin robin sebagai alat
transportasi untuk menyeberang Sungai
Souraya, Selasa (25/7).
Ketiga desa tersebut masing-masing,
Desa Dah, Sepang dam Bunga Tanjung.
Warga saban hari menaiki rakit untuk berbagai keperluan, termasuk membawa hasil
tani seperti kelapas sawit, karet dan sayursayuran serta hasil tani lainnya.
Pemantauan di lapangan, rakit mesim
robin itu mampu membawa beberapa unti
sepeda motor dan warga untuk melintasi
sungai. Aktivitas penyeberangan dimulai
sejak pukul 07.00 WIB sampai 17.00 WIB
dengan tarif sekitar Rp5.000/orang.
Di tengah- tengah sungai tampak pondasi
dan sejumlah tiang besi berukuram besar berdiri kokoh; Pembangunan tahap awal tahun
2014 lalu disebut-sebut mencapai Rp4,3 mi-

liar ditambah anggaran 2015 Rp7,7 miliar.
Kasman, warga setempat mengatakan
bangunan itu dimulai sejak 2014 lalu untuk proses pembuatan pancang besi di tengah-tengah sungai. “Iya katanya mau dibangun jembatan permanen. Coba lihat pancang
besi dan pondasi tampak kokoh tapi sayang
belum siap sampai sekarang, sehingga belum
bisa digunakan,” katanya.
Mantan Kades Dah, Zakaria mengatakan,
pembangunan jembatan tersebut akan dilanjutkan pemerintah, namun belum bisa dikerjakan
dalam waktu dekat ini karena keterbatasan dana
menurut informasi dari pemerintah.
Ia berharap kepada Pemerintah Aceh
dan Kota Subulussalam supaya dapat mengalokasikan dana lanjutan pembangunan
jembatan di Desa Dah, sehingga warga
tidak lagi naik rakit. “Naik rakit ini risikonya besar, kalau jatuh langsung ke sungai, kan
bahaya itu. Cuma karena tak ada pilihan lagi,
mau bagaimana lagi,” ungkapnya. (sdr)

Analisa/sudirman

GUNAKAN RAKIT: Sejumlah warga sedang menyeberang Sungai Souraya di Desa Dah,
Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam menggunakan rakit mesin robin, Selasa (25/7).

Pertamina Gelar Pelatihan ATBM Limbah Sawit
Kualasimpang, (Analisa)
PT. Pertamina EP Field Rantau menggelar program pelatihan pengembangan
varian produk kerajinan dengan memanfaatkan limbah lidi kelapa sawit di
sekitar. Pelatihan yang mengedukasi ini

diselenggarakan selama empat hari 2427 Juli 2017 di Galery Kelompok “Karya Muda Mandiri”, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang.
Acara dibuka dengan kegiatan pengembangan produksi lidi kelapa sawit

menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin
(ATBM), dengan menggandeng Lembaga Pengkajian Pemberdayaan dan Konsultasi (LP2K) sebagai pendamping di
lapangan. Pelatihan diikuti 24 peserta
dari ibu-ibu pengrajin yang tergabung
dalam Kelompok Karya Muda Mandiri.
Tim pendamping dari LP2K, Sugiono
alias Iik kepada Analisa mengemukakan,
selama empat hari pelatihan materi yang
akan dipelajari, yaitu berkaitan tentang
merangkai alat ATBM, teknik dasar menenun, produksi dan inovasi produk.
“Direncanakan pada hari terakhir 27 Juli
nanti, peserta pelatihan akan menggelar
acara semacam pameran produk, demonstrasi produksi yang akan dipablis di
media,” ujar Iik.
Menurutnya, pelatihan ini merupakan
lanjutan dari kegiatan 10 orang perwakilan kelompok Karya Muda Mandiri pada
bulan Februari 2017 pernah diberangkatAnalisa/dede harison

DIABADIKAN: Para peserta pelatihan
ATBM lidi sawit dari kelompok Karya
Muda Mandiri (KMM) foto bersama
dengan pihak Pertamina EP Rantau,
Pemda Atam dan Tim LP2K di depan
Galery Kelompok KMM Desa Paya Bedi,
Kecamatan Rantau, Atam, Senin (24/7).

kan oleh PT Pertamina EP Field Rantau
untuk belajar ke Desa Wisata Kerajinan
Tenun Gamplong,Yogyakarta.
“Bentuk keseriusan Pertamina EP Rantau dalam membina dan memberdayakan
masyarakat terbukti dengan menghadirkan
trainer dari Desa Kerajinan Gamplong,
Yogyakarta, yaitu Pak Pardi dan Giono,”
ujarnya.
Terimakasih
Ketua Kelompok Karya Muda Mandiri, Evi Khajanah dalam sambutannya
mengucapan terima kasih kepada semua
pihak khususnya Pertamina EP Rantau
dan LP2K yang sudah memberikan perhatian untuk kemajuan kelompok.
Sedangkan Datok Penghulu Desa Paya
Bedi, Abd Manan mengatakan, dengan
adanya pelatihan untuk kaum perempuan
di kampungnya dapat saling berpadu
dalam mendukung program dalam percepatan menuju cita-cita pembangunan.
“Kegiatan kelompok Karya Muda
sangat dirasakan manfaatnya dan memperoleh citra baik bagi Desa Paya Bedi.
Kami pemerintahan desa melalui anggaran dana desa (ADD) akan berkomitmen
mendukung program kelompok tersebut,” tekad datok.
Legal and Relation Asistant Manager PT
Pertamina EP Field Rantau, Eshel Jufri

melalui Staff CSR, Dedi Zikrian S mengungkapkan, pelatihan yang memanfaatkan
limbah lidi sawit merupakan pengembangan
kapasitas kelompok dalam menghasilkan
varian produk yang lebih banyak lagi.
Kegiatan ini akan menunjang kreatifitas dan keseriusan kelompok dalam menerapkan ilmu kerajinan menenun yang diperoleh selama belajaar di Yogyakarta.
“Perlu adanya pengembangan ilmu
menenun untuk dapat mengahsilkan varian produk yang lebih banyak lagi dengan
menghadirkan pelatih yang juga pelaku
usaha menenun dari Desa Gamplong,
Yogyakarta,” ungkapnya.
Saat ini kata Dedi, selain belajar, ibuibu di desa sini sudah mulai bisa mengajar, baik memenuhi undangan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dan luar daerah
seperti Kota Langsa. Menurutnya, pelatihan ini adalah pengembangan pemanfaatan bahan baku dan olahan, misalnya tenun dan rajut bahan lidi, enceng gondok,
sere dan kain.
“Semoga cita-cita Desa Paya Bedi untuk menjadi desa wisata kerajinan dapat
segera terwujud,” harapnya.
Acara pembukaan pelatihan dihadiri,
Asisten III pemkab Atam, Rianto Waris,
Camat Rantau, Zainuddin, Tim LP2K dan
perangkat Desa Paya Bedi, Rantau.(dhs)
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Aminullah Sampaikan
Keluhan ke DPD RI
Banda Aceh, (Analisa)
Walikota Banda Aceh Aminullah Usman mengeluhkan
tentang dana otonomi khusus (Otsus) mulai 2018 tidak lagi
dikelola lagi oleh kabupaten/kota dan diambil alih oleh provinsi. Hal ini dapat menghambat rencana pembangunan kota
ke depan.

Analisa/muhammad saman

LANTIK: Kajati Aceh Raja Nafrizal melantik Arif sebagai Wakajati Aceh, Kajari Bener Meriah Rahmad Azhar dan Mukhzan SH sebagai Koordinator
Kejati Aceh di aula Kejati setempat, Rabu (26/7).

Arif Dilantik Jadi Wakajati Aceh
Banda Aceh, (Analisa)
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Raja Nafrizal SH,MH
melantik dan mengambil sumpah
jabatan Wakil Kepala Kejaksaan
Tinggi Aceh, Arif SH, MM menggantikan Mansur SH.
Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) dari pejabat
lama kepada pejabat baru berlangsung di Aula Gedung Kejati Aceh
di kawasan Batoh Banda Aceh,
Rabu (26/7).
Pelantikan Wakajati Aceh berdasarkan surat KEP-254/A/JA/06/
2017 tanggal 16 Juni 2017 yang
ditandatangani Jaksa Agung Muda

Pembinaan (Jambin) atas nama Jaksa Agung. Arif sebelumnya bertugas
di Kejaksaan Agung RI sebagai
Koordinator Bidang Tindak Pidana
Khusus. Sementara Mansur selanjutnya pindah bertugas di Kejaksaan
Agung RI.
Pada kesempatan yang sama,
Kajati Raja Nafrizal juga melantik
Rahmad Azhar, SH,MH yang sebelumnya Koordinator pada Kejati Aceh
menjadi Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Bener Meriah menggantikan
Bambang Panca Wahyudi Hariadi SH,
MH yang selanjutnya menjadi Kajari
Sumenep, Jawa Timur.
Kemudian melantik Mukhzan

SH, MH menjadi Koordinator
Kejati Aceh dari sebelumnya Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Lampung.
Kajati Aceh, Raja Nafrizal dalam
sambutanya, meminta kepada Wakajati yang baru agar segera menyesuaikan diri dalam bertugas di
Provinsi Aceh. “Selamat datang dan
selamat melaksanakan tugas kepada
Wakajati Aceh yang baru dan diminta untuk segera menyesuaikan
diri dalam bertugas, karena Provinsi
Aceh merupakan daerah khusus.
Bantu pimpinan daerah dalam melaksanakan program pembangun-

an,” katanya.
Wakajati juga berharap mampu
meningkatkan disiplin internal dan
meningkatkan kinerja jajaran.
Dikatakan, jabatan Wakajati tugasnya
membantu tugas Kajati Aceh dan
diharapkan mampu meningkatkan
kinerja kejaksaan di daerah ini.
“Sebagai pemimpin yang baru,
laksanakan tugas sebaik-baiknya,
bangun komunikasi dan sinergeritas
dengan semua elemen daerah dalam
rangka penegakan hukum. Perhatikan
kearifan lokal sebagai modal dalam
melaksanakan tugas, karena menjadi
seorang pemimpin itu tidak mudah
dan harus amanah,” katanya. (mhd)

Dana Otsus Selama ini menjadi andalan seluruh kabupaten dan kota dalam melakukan pembangunan. Pengambilalihan ini tentu sangat berdampak
besar terhambatnya pembangunan kota
ini, apalagi Banda Aceh sebagai pusat
ibukota provinsi, tentu membutuhkan
dana lebih besar.
“Masalah ini tentu menjadi kendal
besar yang dialami semua kabupaten/
kota di Aceh,” kata Aminullah kepada
anggota DPD RI Ghazali Abbas Adan
yang melakukan silaturahmi ke Balai
Kota Banda Aceh, Selasa (25/7).
Kunjungan senator asal Aceh ini
dalam rangka kunjungan kerja untuk
mendengarkan aspirasi dari Pemerintah
Kota Banda Aceh, Aminullah juga menyampaikan permasalahan lainnya
yang dialami masyarakat Banda Aceh
saat ini. Yakni, setiap hari menghasilkan lebih kurang 200 ton sampah yang
dibuang ke TPA Gampong Jawa.
Namun di lokasi tersebut sampah sudah sangat penuh dan berdampak kepada masyarakat sekitar. Meski sudah
ada TPA baru di Blang Bintang, namun
menurut Aminullah, Pemko belum
mampu menyediakan tambahan truk

sampah.
Aminullah Usman, dalam kesempatan itu juga menyampaikan Pemko
Banda Aceh sedang menyiapkan lahan
seluas 5-6 hektare. Lahan ini direncanakan akan dibangun sebuah tempat sebagai ikon Aceh baru. Tempat ini nantinya akan digelar event-event berkaliber internasional.
Selain Masjid Raya Baiturrahman,
Museum Tsunami dan lainnya, tempat
ini akan menjadi ikon Aceh. Nantinya,
ikon baru yang akan dinamakan Nurul
Arafahakan digelar zikir akbar internasional, masyarakat dari mancanegara
akan berzikir bersama di Aceh.
Namun pembangunan tempat ini
membutuhkan biaya Rp150 miliar. Jadi
Pemko mengharap kepada anggota
DPR RI Ghazali Abbas untuk dapat
memasilitasi dengan Presiden, Menteri
Agama dan Menteri Pariwisata, demi
mewujudkan hal tersebut.
Benahi tempat pariwisata
Aminullah menambahkan, Pemko
sedang membenahi tempat pariwisata
untuk menggenjot pendapatan daerah.
Dengan harapan adanya rumah sakit
bertaraf internasional di Banda Aceh,

Analisa/agus saputra

SESAK NAPAS:
Seorang siswa
Madrasah
Tsanawiyah
Negeri (MTsN)
Desa Blang Bale,
Kecamatan
Samatiga, Aceh
Barat dirawat di
Puskesmas
setempat karena
mengalami sesak
napas akibat
menghirup kabut
asap, Rabu (26/7).

PFI Bantu Korban
Gempa Pijay

Analisa/sudirman

TANDA TANGAN: Walikota Subulussalam H Merah Sakti SH dan pimpinan DPRK
sedang menandatangani berita acara sidang paripurna LKPjWalikota Subulussalam
Tahun 2016 di gedung dewan setempat, Rabu (26/7).

DPRK Setujui LKPj
Walikota Subulussalam
Subulusalam, (Analisa)
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulusalam melalui dua fraksi yakni
Fraksi Sepakat Bersama dan Fraksi Nurani
Bangsa Berkeadilan, menyetujui laporan
keterangan pertanggungjawaban (LKPj)
Walikota Subulussalam tahun anggaran
2016 dalam sidang paripurna di gedung
dewan setempat, Rabu (26/7).
Rapat paripurna tersebut dipimpin
Ketua DPRK Hariansyah dihadiri Walikota
Subulussalam, H Merah Sakti SH, Wakil
Walikota Drs Salmaza, Dandim 0109/Aceh
Singkil Letkol Kav Kapti Hertantiyawan,
Sekda Damhuri SP MM dan seluruh anggota dewan serta pimpinan kepala dinas,
badan dan kantor.
Di hadapan Walikota Merah Sakti dan
pimpinan DPRK, juru bicara Fraksi Sepakat Bersama, Rasumin membacakan pandangan fraksi menyetujui LKPj Walikota
Subulussalam dengan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pemerintahan ke depan.
Salah satu poin penting rekomendasi
Fraksi Sepakat Bersama yakni meminta
Walikota Subulussalam untuk meningkat-

kan gaji guru kontrak hasil rekrutmen
panitia bersama dari Rp350 menjadi Rp1
juta/bulan.
Fraksi Nurani Bangsa Berkeadilan DPRK Subulussalam juga menyetujui LKPj
tahun anggaran 2016 dengan beberapa
rekomendasi kepada pihak eksekutif.
Juru Bicara Fraksi Nurani Bangsa Berkeadilan, Dedi Bancin meminta kepada
Walikota Subulussalam selaku pembina
partai politik dan ormas, supaya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak
terlalu berlebihan dalam menyampaikan
mendukung dan membenci salah satu kandidat calon walikota dan wakil walikota
menjelang Pilkada 2018.
“Ini sangat penting dalam menjaga
stabilitas politik di Subulussalam,” kata
politisi PKB ini.
Walikota Merah Sakti dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada
seluruh anggota dewan yang telah menyetujui LKPj 2016.
Sejumlah rekomendasi yang disampaikan dua fraksi menjadi catatan khusus bagi
walikota dan seluruh jajarannya untuk perbaikan ke depan.(sdr)

Medan (Analisa)
Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh, Medan, dan
Makassar menyalurkan bantuan paket perlengkapan
sekolah. Paket tersebut berupa tas, buku dan alat tulis
kepada pelajar di SD Negeri 1 Tampui dan SMPN
4Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie
Jaya (Pijay), Senin (24/7).
Pengurus PFI Aceh, Irwansyah Putra didampingi
pengurus PFI Medan, Hendra Syamhari mengatakan,
bantuan tersebut merupakan hasil dari pelelangan foto
Gempa Pidie Jaya dan pameran foto kaleidoskop 2016
yang diselenggarakan di dua kota yaitu Banda Aceh dan
Medan pada Februari dan Maret lalu.
“Bantuan berupa paket perlengkapan sekolah ini hasil
dari pelelangan foto pada pameran foto gempa Pidie Jaya
di Kota Banda Aceh dan pameran foto kaleidoskop 2016
di Kota Medan. Foto-foto yang dilelang merupakan hasil
karya pewarta foto. Semoga bentuan ini dapat memotivasi
para pelajar yang hingga saat ini masih belajar di
bangunan darurat” ujar Irwansyah Putra selaku Sekretaris
PFI Aceh.
Sebanyak 130 paket perlengkapan sekolah diberikan
kepada siswa-siswi SD Negeri 1 Tampui dan 65 paket
bagi pelajar SMP Negeri 4 Tampui, Kecamatan
Trienggadeng, Pidie Jaya. Penyerahan bantuan ini
disaksikan para tenaga pengajar serta tokoh masyarakat
setempat. Bantuan ini juga merupakan wujud kepedulian
para pewarta foto yang tergabung dalam PFI Aceh dan
Medan terhadap korban bencana.
Pengurus PFI Medan, Hendra Syamhari, mengharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dapat
meringankan beban siswa dalam proses belajar serta terus
semangat dalam menggapai cita-cita. Selain membantu
pelajar korban gempa Pidie Jaya, PFI Aceh dan Medan
juga menyalurkan batuan serupa untuk pelajar korban
erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumut. (rel/fdy)

dilaksanakan.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh,
Drs Laisan, M.Si menutup Pekan
Keterampilan dan Seni Pendidikan
Agama Islam (Pentas PAI) III Provinsi Aceh, Senin (24/7) malam. Acara
penutupan dihadiri Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Aceh,
Drs HM Daud Pakeh.
Laisani mengapresiasi Kemenag
Aceh atas segala kinerja dan kepeduliannya terhadap pendidikan di Aceh.
Pemerintah Aceh juga berharap
kegiatan kompetisi kreatifitas, seni
dan keilmuan agama Islam seperti ini
dapat dilaksanakan lebih meriah lagi
untuk memberikan ruang ekspresi, uji
keberanian, kemampuan, kemandirian dan sebagai jalan mencapai
prestasi lebih tinggi bagi anak-anak
didik tingkat SD, SMP dan SMA/

10 Siswa Dirawat di Puskesmas Samatiga
Meulaboh, (Analisa)
Sebanyak 10 siswa sekolah Madrasah
Tsanawiyah Negeri (MTsN) Desa Blang
Bale, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat,
terpaksa dirawat di Puskesmas Cot
Seumereng karena mengalami sesak
napas dampak dari kabut asap kebakaran
lahan gambut yang menyelimuti sekolah
mereka.
Menurut data Rumah Sakit Umum
Daerah Cut Nyak Dien (RSUD-CND)
Meulaboh, tercatat sudah 23 pasien
menderita gangguan pernapasan dampak
kabut asap, terhitung 17-24 Juli 2017.
Kepala Sekolah MTsN Blang Bale,
Junaidi Ibbas kepada wartawan, Rabu
(26/7) mengatakan, pengaruh asap tebal
tersebut membuat setidaknya 10 siswa
jatuh pingsan akibat menghirup asap

hingga sesak napas, sehingga terpaksa
dibawa ke Puskesmas Cot Seumereng
untuk mendapatkan perawatan medis.
“Ada sepuluh siswa terpaksa dibawa
ke Puskesmas Cot Seumereng untuk
mendapatkan perawatan medis akibat
sesak napas, sementara beberapa siswa
lainnya dapat ditangani pihak sekolah,”ungkapnya.
Kabut asap memang sudah beberapa
hari menyebar di halaman sekolah itu
mulai pagi hari, namun sebelumnya tidak
berdampak negatif terhadap para siswa
sehingga proses belajar-mengajar masih
berlangsung secara normal.
Namun sejak Rabu (26/7) pagi,
gumpalan asap tebal semakin menyelimuti bangunan membuat satu per satu
siswa jatuh pingsan akibat tidak tahan

menghirup kabut asap tersebut,”tegasnya.
Salah seorang perawat Puskesmas Cot
Seumereng, Julita mengatakan, untuk saat
ini mereka masih melakukan perawatan
dengan memasang oksigen ke hidung
pasien karena kondisinya sangat lemah
disebabkan pengaruh kabut asap.
“Pasien berasal dari MTsN Blang
Bale, namun setelah beberapa jam
mendapatkan perawatan intensif, sekitar
pukul 12.00 WIB mereka sudah dibawa
pulang oleh pihak sekolah, karena
kondisinya mulai membaik,”katanya.
Menurut data yang diperoleh Analisa
di Puskesmas Samatiga, masih ada
empat siswa lagi dirawat masing-masing
Cut Zahara Sarmila (15), M.Zaki (13),
Eli Maulidayani (15), Roza Fitria
(12).(agp)

Bupati Sidak RSUD Teuku Umar
Calang, (Analisa)
Bupati Aceh Jaya, Drs HT.Irfan TB
melakukan inspeksi mndadak (sidak)
ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar Calang. Sidak tersebut dilakukan bupati pada hari ketiga
masuk kerja setelah dilantik Gubernur
Aceh, Irwandi Yusuf beberapa waktu
lalu.
Dalam siaran pers yang diterima
Analisa, Senin (24/7), Irfan TB mengatakan, sidak bertujuan untuk melakukan proses pembenahan berbagai kekurangan di bidang pelayanan kesehatan.
“Untuk pembenahan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dan
melengkapi berbagai sarana penunjang

RSUD Teuku Umar Calang guna memberikan kemudahan dan kenyamanan
kepada masyarakat Aceh Jaya yang
berobat,” katanya.
Satu per satu ruangan ditinjau
bupati, yang mantan Sekretaris Daerah
(Sekda) Aceh Jaya tersebut. Mulai dari
ruang Unit Gawat Darurat (UGD) sampai ke ruang pemandian jenazah disasar
bupati.
Irfan menekankan kepada petugas
untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien yang mendaftar untuk berobat, dengan menerapkan
sistem pendaftaran yang mudah.
“Tadi kami cek ke ruangan pendaftaran pasien dan kami sampaikan

kepada petugas agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu ramah dan penuh rasa kekeluargaan. Sistemnya jangan terlalu rumit,
masyarakat yang akan berobat cukup
membawa KK dan KTP,” ujarnya.
Selama 100 hari masa kerja pertama,
Irfan bertekad akan meninjau semua
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(SKPK) yang memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat, terutama
puskesmas-puskesmas.
Selain unit kerja lainnya seperti
dinas kependudukan dan catatan sipil
(Disdukcapil), kantor pelayanan perizinan terpadu (KPPT), juga menjadi
fokus pemantauan Bupati Irfan. (bei)

Kemarau, Abdya Rawan Kebakaran
Analisa/istimewa

BANTUAN GEMPA: Pewarta Foto Indonesia (PFI)
Aceh, Medan dan Makassar menyalurkan paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku dan alat tulis kepada
pelajar di SDN 1 Tampui dan SMPN 4 Tampui, Kecamatan
Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Senin (24/7).

Lhokseumawe Pertahankan Gelar Juara PAI
Banda Aceh,(Analisa)
Untuk kedua kalinya, Kota Lhokseumawe mendapat predikat sebagai
juara umum Pekan Keterampilan dan
Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI), yang dilaksanakan di Taman
Ratu Safiatuddin Banda Aceh 21-24
Juli 2017.
Lhokseumawe berhasil mempertahankan juara umum yang diraih
pada Pentas PAI II lalu dengan memenangkan beberapa cabang perlombaan. Wakil-wakil Lhokseumawe
mendominasi pada berbagai cabang
yang diperlombakan.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, Drs Boihakki mengatakan, ini suatu kebanggaan bagi pihaknya keluar sebagai
juara umum untuk kedua kalinya dari
tiga perhelatan pentas PAI yang sudah

sehingga tidak perlu lagi berobat ke
luar negeri.
“Rumah sakit bertaraf internasional
ini sangat perlu, sebab selama ini banyak warga Aceh termasuk Banda Aceh
yang berobat keluar negeri,” ujar Aminullah yang ikut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Iskandar, Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Purnama Karya, dan Kepala
Bappeda Banda Aceh Gusmeri.
Menanggapi keluhan dari Walikota
Banda Aceh, anggota DPR RI Ghazali
Abbas Adan akan menjadikan aspirasi
ini sebagai bahan untuk disampaikan
kepada Gubernur Aceh dan pemerintah
pusat. Namun diingatkan bahwa fungsinya sebagai Anggota DPD tidak
mempunyai kekuatan untuk memutuskan, namun menyampaikan.
“Kami dari anggota DPD berkunjung ke daerah-daerah untuk mendengarkan aspirasi, lalu tugas kami menampung dan menyampaikan aspirasi
tersebut ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Ghazali berjanji akan memasilitasi
dan mendampingi Pemko Banda Aceh
dengan Menteri Agama untuk membahas pembangunan bangunan ikon Aceh.
Ia menyarankan agar dikirimkan surat
terlebih dulu dengan membuat tembusan kepadanya.
Dia juga mengingatkan kepada
Pemko Banda Aceh untuk menggenjot
pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah kabupaten dan kota harus mandiri, jangan terlalu bergantung pada
dana Otsus.(irn)

SMK.
Dikatakan, kerja sama, kolaborasi
dan kinerja yang baik atas terselenggaranya kegiatan ini harus senantiasa
dijaga dan kita tingkatkan demi
tercapainya tujuan mencerdaskan
anak bangsa, putra-putri Aceh, calon
penerus kemimpinan di masa yang
akan datang.
Kabid PAI Kanwil Kemenag
Aceh, Drs Saifuddin AR mengucapkan terima kasih kepada seluruh
panitia, ofisial dan juga peserta yang
tak kenal lelah berupaya melakukan
yang terbaik guna tercapainya tujuan
dan kesuksesan Pentas PAI tahun ini.
“Saya yakin, seluruh pihak telah
berupaya sangat maksimal, namun
sebuah perlombaan tetap harus ada
yang menang dan kalah,” ucapnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemen-

terian Agama Aceh, HM.Daud Pakeh
mengatakan, Pentas PAI menjadi
bukti peran, kepedulian dan tanggung
jawab serta keterlibatan bersama
Kementerian Agama Provinsi Aceh,
Pemerintah Aceh dan stakeholders
lainnya dalam meningkatkan kualitas
pendidikan putra-putri Aceh. Ia juga
mangapresiasi Pemerintah Aceh atas
partisipasi dan dukungan yang telah
diberikan kepada Kemenag.
“Alhamdulillah, kita juga dipercayakan menjadi tuan rumah Pentas
PAI Nasional VIII tahun ini,” jelas
Daud Pakeh sambil menambahkan,
untuk sang juara bersiaplah mengikuti event yang sama di tingkat
nasional yang direncanakan berlangsung di Banda Aceh pada Oktober
2017 mendatang.
(irn)

Blangpidie, (Analisa)
Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan
sekitarnya dalam sebulan terakhir, mengakibatkan terjadinya beberapa kasus
kebakaran. Data yang diterima wartawan
dari Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten (BPBK) Abdya, Rabu (26/7)
menyebutkan, sebanyak 7 kasus kebakaran terjadi dalam sebulan terakhir.
Masing-masing, tiga kasus kebakaran rumah warga di Kecamatan Babahrot, Setia dan Blangpidie. Satu kasus
kebakaran tumpukan sampah di lokasi
tempat pembuangan akhir (TPA) yang
menimbulkan kepanikan warga, lantaran kobaran api terus membesar, mengancam keselamatan rumah dan lahan
warga yang berdekatan dengan lokasi
kebakaran..
Tiga kasus kebakaran lainnya merupakan kebakaran lahan gambut di kawasan Alue Mantri, Kecamatan Babahrot, kebakaran lahan perkebunan warga
di kawasan kompleks Pendidikan Padang
Meurante, Kecamatan Susoh dan lahan
perkebunan warga yang dekat dengan
kompleks perkantoran Pemkab Abdya.
Kepala BPBK Abdya, Amiruddin
mengatakan, umumnya pemicu kebakaran selama musim kemarau ini meru-

pakan faktor kelalaian warga, sehingga
tidak terlalu memikirkan ancaman apa
yang akan terjadi. Hal itu terbukti
banyaknya rumah yang terbakar di Abdya
akibat hubungan arus pendek listrik,
meledaknya kompor, membakar sampah
tanpa pengawalan dan faktor lainnya.
Untuk lahan yang terbakar secara
umum memang disebabkan oleh ulah oknum warga yang tidak bertanggungjawab
yang dengan sengaja membakar lahan
untuk membuka lokasi perkebunan baru.
“Ada juga kebakaran yang disebabkan
oleh faktor cuaca, seperti terbakarnya
lahan gambut,” paparnya.
Meski demikian, ujarnya, dari sekian
banyak kasus kebakaran yang terjadi selama
sebulan terakhir yang menyebabkan kerugian
yang tidak sedikit, cukuplah menjadi took ukur
untuk meningkat kewaspadaan akan bahaya
kebakaran.
Masyarakat diharapkan harus lebih
prokatif dalam upaya menghindari musibah kebakaran. Tentunya dengan rutin
memeriksa instalasi listrik di rumah,
tidak membakar lahan, rutin memeriksa
kompor gas untuk menghindari kebocoran dan upaya lainnya.
Antisipasi kekurangan air
Selain 7 kasus kebakaran yang melanda Abdya dalam sebulan terkahir, kasus

lain yang membuat warga setempat
merasa khawatir adalah kekeringan.
Hujan yang tidak pernah membasahi
Abdya selama sebulan terakhir, telah
membuat sumur warga menjadi kering,
bahkan debit air sungai jauh berkurang.
Amir menambahkan, terkait kondisi
kekeringan yang melanda sejumlah desa
, pihaknya telah menyiapkan kendaraan
pengangkut air bersih untuk warga. Jadi,
jika ada laporan dari pihak kecamatan
ataupun keuchik (kepala desa) yang
membutuhkan air bersih, pihaknya bisa
langsung mengantarkan air bersih
dengan dua unit kendaraan yang tersedia.
Menurutnya, kondisi kekeringan di
Abdya memang cukup mengkhawatirkan. Apalagi musim panas ini diprediksi
akan berlangsung hingga September
mendatang. Terkait kondisi itu tidak
sedikit pula warga yang memanfaatkan
sungai untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari seperti mandi, mencuci dan
lainnya.
“Sekda telah menginstruksikan untuk
menyiapkan kendaraan pengangkut air
bersih, yakni satu unit milik BPBK dan
satu lagi milik Dinas Sosial Abdya.
Sewaktu-waktu dibutuhkan, kendaraan
itu bisa langsung menuju lokasi sesuai
dengan kebutuhan warga,” ujarnya. (ags)
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Partikel Higgs bagi Terjadinya Alam
FISIKAWAN Inggris bernama Peter Higgs, pencetus teori
partikel Higgs, turut dalam sebuah
seminar dan konferensi ilmiah tentang penemuan Higgs boson di laboratorium CERN di Jenewa. Pria
yang telah berusia 83 tahun itu sangat senang karena sempat bisa
menyaksikan penemuan yang
membuktikan teorinya.
“Penemuan ini benar-benar
suatu hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saya,” kata Higgs
kepada wartawan. Peter Ware
Higgs adalah ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori keberadaan partikel Higgs, pada
tahun 1964.
Fisikawan kelahiran Inggris,
29 Mei 1929 duduk di deretan paling depan dalam seminar dan konperensi pers di CERN. Pria yang
seluruh rambutnya sudah memutih
ini masih terlihat antusias dan menyimak dengan seksama paparan
ilmiah yang disampaikan ilmuwan
CERN.
Bahkan Higgs sempat dua kali
diminta wartawan untuk memberikan tanggapan tentang penemuan
CERN yang cukup menghebohkan
ini. “Saya tidak dalam kapasitas
menjawab pertanyaan. Tapi yang
pasti saya sangat senang dengan
pencapaian ini,” kata Higgs menjawab wartawan dengan suara ter-

bata-bata.
Dalam teorinya, profesor emeritus dalam bidang fisika teori di
Universitas Edinburgh ini menyatakan Higgs merupakan partikel terakhir yang belum ditemukan melalui Model Standar, yakni
teori fisika partikel yang dianut
hampir seluruh fisikawan. Penemuan partikel Higgs disebut-sebut
dapat menjawab teka-teki asal usul
alam semesta.
Bukti keberadaan partikel
Higgs diperoleh dari pemukul
atom terbesar di dunia, Large Hadron Collider, di Swiss. Para peneliti CERN pada Desember tahun lalu mengklaim pernah melihat sebuah partikel dengan berat sekitar
125 kali massa proton, dan sejak
itu meyakininya sebagai partikel
Higgs.
“Sebagai orang awam saya
akan mengatakan, ”Kami memilikinya”,” kata Direktur Jenderal
CERN Rolf Heuer dalam konferensi pers. “Tapi sebagai ilmuwan
saya harus mengatakan, ”Apa
yang kami miliki? Kami telah menemukan boson dan sekarang
harus mengetahui apa jenis boson
itu”.”
Heuer mendapat cecaran pertanyaan dari wartawan dalam konferensi pers selama hampir satu
jam. Berbagai pertanyaan men-

dasar terlontar dari mulut para juru
warta yang datang dari beberapa
negara, seperti, “Apakah itu benarbenar Higgs boson?”, “Berapa persen anda yakin itu Higgs boson?”,
“Apa pengaruh penemuan Higgs
boson bagi kehidupan manusia?”
Tawa
Untuk pertanyaan terakhir, misalnya, Heuer menjawab singkat.
“Jika partikel ini tidak ada, maka
anda tidak akan ada di ruangan
ini,” kata dia. Jawaban Heuer langsung disambut gelak tawa dari para
wartawan.
Ilmuwan CERN resmi menyatakan keberadaan Higgs boson dalam sebuah konperensi pers di Jenewa pad 4 Juli 2012. Partikel baru
dengan massa sekitar 125-126 gigaelectronvolts (GeV) ini ditemukan lewat eksperimen ATLAS dan
CMS menggunakan akselerator
partikel terbesar sejagad, Large
Hadron Collider, di Jenewa, Swiss.
Penemuan partikel subatomik
ini diyakini berdampak luas pada
perkembangan ilmu pengetahuan
modern dan pemahaman umum
tentang alam semesta. Para fisikawan mendefinisikan setidaknya lima implikasi terbesar dari penemuan partikel itu:
1. Asal Usul Massa. Higgs boson telah lama dianggap kunci untuk memecahkan misteri asal-usul

foto/int.
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massa. Higgs boson berkaitan dengan medan Higgs dan mekanisme Higgs. Teorinya, setiap partikel
yang melewati medan Higgs akan
memperoleh massa, seperti perenang yang bergerak melalui
kolam renang akan basah.
“Jika tidak ada mekanisme
seperti itu, maka semuanya akan
menjadi tak bermassa,” kata Joao
Guimaraes da Costa, seorang ahli
fisika di Harvard University. Penemuan Higgs boson semakin menegaskan bahwa mekanisme
Higgs bagi partikel untuk memperoleh massa sudah benar.
2. Model Standar. Model Standar adalah teori fisika partikel yang
menjelaskan konstituen terkecil
alam semesta, yakni partikel. Dengan ditemukannya Higgs boson,
semua partikel yang diprediksi
oleh Model Standar telah lengkap.
“Higgs boson adalah bagian
yang hilang dalam Model Standar.
Penemuannya akan menjadi konfirmasi bahwa teori-teori yang kita
miliki sekarang benar,” kata Jonas
Strandberg, seorang peneliti di
CERN yang bekerja pada eksperimen ATLAS.
Mencakup
Kendati Higgs boson melengkapi Model Standar, namun Model Standar itu sendiri sebenarnya
dianggap tidak lengkap. Teori itu
tidak mencakup gravitasi dan materi gelap (dark matter) yang diperkirakan membentuk 98 persen dari
semua materi di alam semesta.
“Model Standar menggambarkan apa yang telah ilmuwan ukur,
tapi tidak ada gravitasi dan materi
gelap di dalamnya,” kata fisikawan
CERN William Murray. “Jadi kami berharap bisa memasukkan lebih banyak.”
3. Gaya Dasar Alam Semesta.
Penemuan Higgs boson bakal
membantu menjelaskan tentang
penyatuan dua gaya dasar di alam
semesta. Dua gaya itu adalah gaya
elektromagnetik yang mengatur
interaksi antara partikel bermuatan, serta gaya lemah yang bertanggung jawab untuk peluruhan
radioaktif.
Setiap gaya di alam semesta
berhubungan dengan partikel. Partikel yang terikat dengan elektro-
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DIJUAL SUZUKI KATANA ‘04, Ban Komodo
Xtrim, Roll bar, bumper model ARB, 4x4.
Hub. 0853 5888 1193 - 0812 6518 7654.

DIJUAL NEW FORTUNER, 2016
Akhir, Matic, solar, BK Mdn, Hrg
430 Jt. Hub. 0877 6871 4399.

KIA SPORTAGE Matic, Thn 2005, mesin
sehat, kaki-kaki senyap, Hitam, BK Mdn,
Rp. 65 Jt Net. Hub. 0812 6594 2789.

AVANZA Veloz 2013 Manual
Silver, mbl cantik luar biasa
0852 610 33 855
TOYOTA Yaris 2012 Automatic
Plat B tipe S Limited
Hubungi Hp: 0812-1447-2144

GRAND LIVINA XV A/T, Silver
‘09. Hub. 0813 9739 5367.

INNOVA V BENSIN Automatic Tahun
2005, Hitam, Terawat, Mulus, Bisa
Bantu Kredit DP 25 Juta.
Hubungi : 0812.6332.0389

AHLI KETOK MOBIL
TANPA CET
Hub : 0852 7009 3365

TOYOTA KIJANG Comando Tahun
‘90, Warna Merah, 5 Speed, Harga
35 Juta/Nego. Hub. 0812.6390.3772

MERCEDES E230 / AT NEW

Eyes tahun 1999 warna emas.
Kondisi mulus dan original
Hubungi Hp : 0812-6065-2929

PROMO TOYOTA BARU
AVANZA DP
15%. Kredit 5 Thn. Innova, Rush, Fortuner,
CALYA Agya,MulaiSienta.
Trm tkr tmbh Hrg tinggi. Free 1x
READY Angsuran. Hub. 0853 5801 2888 (AWENG)

OVER KREDIT T. Agya G A/T TRD Hitam, 2016,
Velg Racing, Kondisi Terawat, Paket Service dan
Part Include Balik DP : 23 Jt, Sisa 4 Tahun lagi,
Angs 3.7xx.xxx/Bulan. Hub. 0853.5833.8163

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

TROOPER DIESEL, 4x4, Pintu 5, VR, BR 31, mulus ........... 1989
TOYOTA WISH 1.8 CC AT, Sunroof DVD TV, mulus ............ 2005
TOYOTA HILUX Pick Up, CD, AC, Sub, mulus .................... 1977
HONDA ACCORD 2.4i Vtec, MT, VR 17, BR, Toyo, mulus ... 2004
Hub. 0812 609 8361 - 0852 7514 5537.

DIJUAL CR-V2,4 THN 2013,

Ertiga MT DP 15 Jt / 4.793.000 x 59
Ertiga AT DP 18 Jt / 5.077.000 x 59
Carry PU DP 4 Jt / 3.302.000 x 47
APV PU DP 6 Jt / 3.626.000 x 47
HARRY: 0853 5868 8889
0812 6000 0567

Mobil Toyota Innova 2011,
Warna Abu-abu, 2.0,
Bensin, Velg Racing. Hub.
TP. 0822.7218.5679

Toyota Baru Dapat Emas Tanpa Undi

Ready Stok. Ertiga, IGNIS, S-CROSS, Swift.
Proses mudah dan Cepat. DP Ringan/
Angsuran Ringan. New Baleno, New Jimny
sudah bisa pesan. OTR: 197 Juta.
Hub. 0821 6323 5812 - 0811 602 880.

AVANZA PROMO TOYOTA 2017
DP 20 Jtan. Rush & Sienta DP 40 Jtan. Ready
CALYA Agya
Innova & Fortuner. Tkr tmbh hrg tinggi/Bunga mulai
READY 3.6%. Hub. 0822 7710 6946 (ATIONG)

A/T,SILVERSTONE,MBL SIMPANAN,
PAJAK BARU DIPERPANJANG,
ALL RISK 9 BLN LAGI,
SERVICE HONDA RECORD,
BK PILIHAN, HARGA 295 JT NEGO.
SERIUS HUB : 0821 6798 8426

-Bisa bantu tukar tambah Semua Merk
-Proses Cepat
-Langsung bergabung dengan mobil online
-Dapat emas tanpa undi (*)
Info Indra Toyota. Hub.0821 6199 6325
0812 6528 2000.
Spesialist

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

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

PROMO SUZUKI

SUZUKI BARU-DEALER RESMI

DIJUAL

TOYOTA Corolla All New
1,6 SEG Manual ‘97 warna
gold metalik, pajak Mei.
55 Jt Nego.
Hub: 081973111818

JUAL SUZUKI SWIFT
GX (Type Paling tinggi)
Automatic, Black 2016,
195 Juta/Nego. Info
Indra: 0821 6199 6305.

TOYOTA FT 86 Type TRD/Asli original/
paling lengkap, wrn putih, Tahun 2012,
Km 17000, kondisi 99% mulus (100%
mobil koleksi simpanan) Servis Record
Toyota Resmi. Khusus pembeli yg
serius. Hub. 0858 353 43961.

DELTA MULIA

JL. GURU PATIMPUS 1 WXYZ MEDAN
HP. 0813 9739 5367 / 0813 6146 1810
VELLFIRE AEROPACKAGE .
FT 86 ...............................
PRADO .............................
LAND CRUISER SOLAR ....
VELLFIRE .........................
LEXUS RX270 ..................
MERCY S300 ...................
CAMRY V A/T ...................
SIENTA Q .........................
AGYA ...............................
AGYA E A/T ......................
INNOVA BSN ....................
INNOVA SOLAR A/T ..........
INNOVA SOLAR M/T .........
VELOZ A/T ........................
AVANZA G A/T ..................
YARIS G M/T ....................
HONDA CRV A/T ...............
GRAND LIVINA A/T ...........

2017 .. HITAM,SILVER
2017 .............. HITAM
2014 .............. PUTIH
2012 .............. HITAM
2009 .............. HITAM
2011 .............. HITAM
2008 .............. HITAM
2008 .............. HITAM
2017 ORANGE,PUTIH
2017 .............. PUTIH
2015 .............. PUITH
2017 .............. PUTIH
2006 .............. HITAM
2006 .............. HITAM
2013 .............. PUTIH
2012 ‘2010 ..... HITAM
2016 .............. PUTIH
2009 ............. SILVER
2009 ............. SILVER

DIJUAL TANAH Ukuran. 26 x 56 M, LT.
1396 M², SHM, Lok. Jalan Tempua dekat Perum. Taman Elit Rajawali, Harga
Nego ? Hub. 0821.6836.9874, TP
TANAH DIJUAL Sebidang Tanah Bersertifikat, SHM, Jalan Pantai Labu Baru, Desa
Ramunia 1, Pantai Labu/Deli Serdang, Luas:
779 M². Hub. HP. 0813.6107.6269

DIJUAL/KERJASAMA

LAHAN 80 HA ,6 KM D
ARI
DARI
KEBUN BINA
TANG MED
AN /
BINAT
MEDAN
USU 2.
HUB.
0819881518
2.HUB.
HUB.0819881518

DIJUAL TANAH

Luas ± 5.325 m². Jl.Ring Road/ Jl.Pasar 1 Tj.Sari
Dekat Perumahan Puri Tj.Sari & Taman Asoka
Harga Rp.420 rb/ mtr
Call. 0852 7758 9665

DIJUAL TANAH

Ukuran 9 x 34 m
Mandala By Pass No.134
0812 6522 7187
0819 1805 7987

Mobil & Spd.Motor
DIJUAL TANAH/GUDANG
DANA BPKB
Surat Tanah (SHM)
Bisa Take Over
SEMI PERMANEN
CEPAT Hub: 081265903809

NISSAN SERENA Highway Star. Electric Door
seperti Alphard Tahun 2009, Grey, KM 32 Ribu,
Original, Masih seperti Baru. Bisa Bantu Kredit
DP 35 Jt/Nego. HUB. 0852.6216.5198
DIESEL TUNING BOX
Alat Elektronik untuk meningkatkan
Tenaga Mobil Diesel. Khusus Diesel
Commonrail. Hub. 0852.6204.6666
NISSAN EVALIA Type XV A/T Tahun
2012 Pemakai ‘13, Abu-abu Rokok,
Mobil Mulus/T.T, Mobil OK.
Hubungi : 0813.9791.1969

#NEW TOYOTA 100%#

magnetisme adalah foton, dengan
ukuran kecil dan tak bermassa. Sementara gaya lemah dikaitkan dengan partikel yang disebut boson
W dan Z yang massanya sangat besar. Mekanisme Higgs dianggap
bertanggung jawab atas penyatuan keduanya.
“Jika anda menaruh boson W
dan Z pada medan Higgs, keduanya akan bercampur dan memperoleh massa,” kata Strandberg.
“Hal ini menjelaskan mengapa boson W dan Z memiliki massa, sekaligus menyatukan gaya elektromagnetik dan gaya lemah.”
4. Supersimetri. Teori lain
yang terpengaruh oleh penemuan
Higgs disebut supersimetri. Idenya
adalah setiap partikel yang dikenal memiliki partikel “superpartner” dengan karakteristik yang
sedikit berbeda.
Terori supersimetri menjadi
menarik karena dapat membantu
menyatukan beberapa gaya di
alam semesta, bahkan menawarkan calon partikel yang membentuk materi gelap. Besarnya massa
Higgs boson bakal menentukan
kebenaran teori ini.
“Jika Higgs boson ditemukan
pada massa yang rendah, teori supersimetri masih layak. Kami
masih harus membuktikan bahwa
supersimetri memang ada,” kata
Strandberg.
5. Validasi LHC. Large Hadron Collider (LHC) adalah akselerator partikel terbesar sejagad.
Mesin seharga US$ 10 miliar ini
dibangun untuk menyelidiki adanya energi yang lebih besar ketimbang yang pernah dicapai di Bumi.
Menemukan Higgs boson disebutsebut sebagai salah satu tujuan
pembuatan LHC.
“Pembuatan mesin untuk menguak rahasia alam semesta butuh
biaya besar dan waktu yang lama.
Penemuan Higgs boson tentu langkah yang sangat besar dan menjadi pembenaran untuk LHC,” kata
Guimaraes da Costa.
Yang tak kalah penting, penemuan Higgs boson tentu memiliki
implikasi besar bagi ilmuwan Peter Higgs dan rekan-rekannya yang
pertama kali mencetuskan teori mekanisme Higgs tahun 1964. (ttc/ar)

DIJUAL

DIJUAL
Suzuki Swift Tahun 2011
Matic. Warna Putih, Pemilik
Langsung KM 60 Ribuan.
Harga Nego. Hub. 0812.
5926.8760, 0812.6504.9068

LEXUS LX570
Hitam, Tahun 2008
HUB. 0821.6578.3991

DAIHATSU TARUNA TH.2002

Type F501 RV CL.15
Warna Silver sangat mulus
Pajak 04.2018. Harga Nego
Hub. 0821 6555 4415

DIJUAL
1 unit MEGA PRO
(MONO SHOCK) thn 2011 ,Hitam
Hub : 0852 9762 6212

DIJUAL TANAH

Kosong Seluas 1301 M², Jln. Abdul
Hakim/Pasar 1 Setia Budi, Lokasi
Dekat USU, SHM, Harga Nego,
Hubungi 0852 6118 6818, 0813
7640 7727, 0812 6088 8115

DIJUAL
Tanah Kosong Dalam Komplek Perumahan Jalan Pukat I,
SHM, @ 3 Juta/M², ±
600 M². Hubungi.
0812.608.1957 (TP)

UK. 1.3 HA, Pagar keliling, lokasi
pabrik Tanjung Morawa. Contact
Person HP: 0812 6315 7898.

DIJUAL TANAH DI KOTA

Luas 30 x 46 SHM
Jln.Seser/ Jln.Pancing
Harga 1,2 jt/ m.
(5 menit ke Jln.Serdang)
Hub. 0857 6596 1838

TANAH DIJUAL

Di Tanjung Anom. UK. 60 x 90m. Harga Rp. 325.000,/m², tinggi, dekat Perumahan ±100m dari Bank Sumut,
cocok untuk investasi. Hubungi HP: 0812 6006 7695.

HILANG/TERCECER

1 (Satu) Buah BPKB Mobil Dengan No. Pol: BK
1869 ZB a/n PAIGI ASA SOIYAGO, Merk Proton,
Type Exora 1.6 ML/T, FL Base Line, No. Rangka:
PLIFZ6YNRCF087426, No. Mesin: S4PHRY1145,
Tercecer Di Daerah Putri Hijau s/d Pancing
Medan, Hub. 0813 6247 8506, Tidak Akan
Dituntut & Diberi Imbalan Sepantasnya

TELAH TERCECER

Surat Keterangan Tanah Nomor: 1163/A/I/1 Tertanggal 23
Agustus 1973 a/n UMUR GINTING, Bagi Yang Menemukan
Hub. 0812 6477 0970

TERCECER/HILANG
Satu set Surat Sebidang Tanah dan

Rumah dengan Nomor: 02.04.
26.09.1.04395 yang terletak di
Cemara Kuta, Sampali, Percut Sei
Tuan, dengan luas 190 M²
Berdasarkan surat ukur 4897/
sampali/2013 atas nama Melinda
dan Winda “Hubungi: Buhari (0811
6070 673) “Tidak akan dituntut dan
diberi imbalan sepantasnya.

SEMENTARA dalam penelitian lain,
ada beberapa ilmuwan telah berhasil menemukan arus samudra dalam yang bergerak cepat dengan volume 40 kali Sungai
Amazon di dekat Kutub Selatan, yang akan
membantu para peneliti memantau dampak
perubahan iklim di samudra di dunia.
Satu tim ilmuwan Australia dan Jepang,
dalam satu studi yang disiarkan di dalam
jurnal Nature Geoscience, mendapati, arus
tersebut bagian penting pola sirkulasi samudra global yang membantu memantau
iklim planet.Para ilmuwan sebelumnya telah mendeteksi bukti mengenai arus tersebut tapi tak memiliki data mengenai itu.
“Kami tidak mengetahui apakah itu adalah bagian sirkulasi penting atau tidak dan
ini memperlihatkan secara jelas bahwa itu
adalah bagian sirkulasi,” kata seorang penulis studi tersebut, Steve Rintoul, kepada koresponden Reuters mengenai perubahan
iklim David Fogarty.
Rintoul, dari Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Center di Hobart,
mengatakan, itu terbukti merupakan arus samudra dalam yang paling cepat yang pernah ditemukan, dengan kecepatan rata-rata 20 sentimeter. Arus tersebut juga ditemukan membawa
lebih dari 12 juta meter kubik air garam yang
sangat dingin per detik dari Antartika.
“Pada kedalaman tiga kilometer di
bawah permukaan air ini, ini adalah kecepatan paling kuat yang pernah dicatat dan
kami saksikan sejauh ini. Ini benar-benar
mengejutkan kami,” katanya.
Dia mengatakan, arus itu membawa air
yang kaya akan oksigen yang tenggelam
jauh di Kutub Selatan ke lembah sungai saKOST ELITE

Menerima Mahasiswa/Karyawan, Fasilitas Lengkap, Dilengkapi Dapur
Kecil Dan Akses Jalan Strategis Jln. Asia & Thamrin, Lokasi Jl. Yose
Rizal No. 1 (Depan RS Methodist), Hub. 0877 6601 5899 (YULI)

KOST WANITA TIONGHUA

KOST TIONGHOA

Khusus Wanita, AC, Jln. Bakaran
Batu I No. 20, HP. 0822 7600 9060

KAMAR S’PORE

$50/Mlm - 0852 7575 2211
Kost Pria Sekolah/Kerja Di Sgp

APARTEMENT BEATRIX

KOST WANITA

Tionghoa; Kmr AC/ Non,Jl.Thamrin Simp.
Jl. Ambon. Hub: 08126352008,
081291181956
TERIMA KOST KHUSUS WANITA TIONGHOA

- Aman dan Nyaman
- Pelajar/ karyawati/mahasiswi
Past : AC- Kipas Angin/ Lemari/ Spring Bed/Air Mineral/Cuci-Gosok
Hub : 0821 2689 8885
0812 4226 8881

PONDOK JAWA

Masakan Halal dengan Menu Bervariasi untuk rumah tangga/
kantor/pabrik/anak sekolah/acara prasmanan. Jln. Veteran 18AA
(Daerah Centrepoint) TLP: 0821 6532 9650 - 0819 6063 838.

VEGGIE CATERING

Masakan Vegan untuk Kantoran/Rumah
Tangga. TELP: 0851 0235 0786.
SAYUR RANTANGAN

CIA CIA

TERIMA RANTANGAN
NASI KOTAK
HUBUNGI : 0851.0048.2677

RAHAYU CATERING
Minggu/Hari Besar Tetap
Jalan. Hub. 0851.0178.9049
Koki berpengalaman 20 Tahun. Terima
Rantangan / Nasi Kotak, Bersih, Lezat.
HUBUNGI : 0851.0126.2918

AKHIM CATERING

Terima Sayur Rantangan, Nasi Kotak,
Makan Terlezat. Pengalaman 25 Tahun
HUBUNGI : 0821.6639.5068

# BAROKAH KATERING #
Khas: Jawa/Melayu
Telp. 0852 7769 8727

Lengkap Dapur, Ruang Tamu Mulai
Rp. 325.000,-/Malam

Menerima Cateringan Rantangan dan Nasi Kotak
utk Rumah dan Perkantoran
Harga Rantangan mulai dari
750.000 s/d 1.300.000,Harga Nasi Kotak Rp.275.000,-/ bulan
Menu setiap hari berbeda
Hub : 0812 6771 3868
0813 7090 7028

Tanah Kosong, Siap Pakai, Luas 10.500 M²,
SHM, Cocok untuk Pabrik
atau Perumahan. Letak di
Jalan Suka Bumi Lama
KM 11.5, Medan - Binjai.
Peminat Hubungi :
• 0811.634.968
• 0856.5816.6099

CATERING 6868

“RAJA CATERING”

Catering bisa pilih Menu sesuai Selera.
FREE
Rantang 5 Tingkat Rp. 850.000
ONGKIR +
Rantang 4 Tingkat Rp. 750.000
FREE
Naskot
Rp. 250.000/Bln DESSERT
HUB. 0852.7012.0909 / 0813.1518.0991
WA : 0813.2935.2998

}

KIMHUA CATERING

Rantangan dan Nasi Kotak untuk
Rumah tangga, kantor, pabrik.
HP: 0813 7575 7582
Tersedia Pagi dan Sore
untuk tanya harga langsung Call saja

DIJUAL TANAH
Kuala Namu ± 7000 M²,
SHM, di Jalan Araskabu,
Pinggir Jalan Besar ± 2
KM dari Bandara Kuala
Namu, Cocok untuk :
Hotel, Pabrik, Gudang,
Perumahan.
HUB : 081.161.8599

ADA JODOH CATERING

MINGGU ADA SAYUR
MENU BERKWALITAS ! HARGA PANTAS
Rp 800 / 1 Juta
MENU SPECIAL Rp 1½ Juta

CHE 1 / CAP 15. BONUS ! HUAT KUE

Hp : 0821 6692 2770
CHIN-CHIN CHUA
TERIMA KOST

SEBIDANG TANAH DI Di Kompleks Multatuli. KhuKaryawati/Mahasiswi.
JLN ALUMINIUM 1 sus
Fasilitas : AC, Genset, Kompor, Cuci & Gosok.
TJ MULIA
HUB. 0852.9763.5338 / 0812.7356.0505
UKURAN :
PROMO KOST PUTRI
Muara Takus No. 28, Samping
22,2 M X 27,3 M
Sun Plaza, AC, + Kipas Angin,
(LUAS 606 M²)
WiFi, Roof Top, Aqua, Harga
Terjangkau, 0822 7309 3888
SHM (SERTIFIKAT
KOST
HAK MILIK)
KHUSUS WANITA TIONGHOA
Fasilitas : AC, Cuci GoYANG BERMINAT
sok, TV, Genset, Dapur.
HUBUNGI
Jalan Mandala By Pass
Medan, Komplek MandaLANGSUNG HP:
la Permai No. 184 cc. Hub.
081361601707 HP. 0813.7045.9257 / WA

Service di Tempat. Bergaransi

SKY & SEA TRAVEL (Jl. Nibung II 60)

TOUR BANGKOK 3 HARI + PESAWAT
= 1.8 JT
TOUR PATTAYA 4 HARI + PESAWAT
= 2.5 JT
TOUR HUA-HIN 4 HARI + PESAWAT
= 3.5 JT
(AGUSTUS keatas, TANGGAL TERTENTU, LIMITED)
Tiket PP Palembang = 800 Rb/Bangkok = 1.1 Jt/KL = 420 Rb

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 : skysea/5FF30989, FB : agus.metro.group
WHATSAPP only : 08163159746 / 08163141980

AC - KULKAS - M. CUCI
Hub. AAN: 0813 9736 1660

MADINA SERVICE

AC

AC
TUNAS

Cuci, Isi Freon, Bngr. Psg
Jual Beli AC Baru/ Bekas
Menerima AC Rusak / Bekas
Service : AC, Kulkas, Msn Cuci
Hub : 0853 7083 9300

SPECIALIST COMPRESOR AC
Ready Compresor ½ PK - 2 PK Bergaransi. Kulkas - Showcase - Chealer - Freezer Box. Hub.0821.6255.6115 - AHUA

AC

AHAI SERVICE

Service, Reperasi, Bongkar
Pasang, Isi Freon
JUAL/BELI AC BARU & BEKAS
Hub. 0812 6481 0246

Daerah Sekip dekat UNPRI, Mudah akses makanan. AC/
Non AC, Water Heater, CCTV, Kulkas, Kompor, Air Minum
filter, cuci gosok, bersih & nyaman. Hub. 0852 9788 8807.

Jalan Iskandar Muda 302 Medan
Telp. 456.1820

PENGINAPAN KELUARGA

mudra dalam lebih ke utara di sekitar Dataran Tinggi Kerguelen di bagian selatan
Samudra Hindia lalu bercabang ke luar.
Arus itu membentuk bagian dari jaringan
kerja yang jauh lebih besar yang merentang
semua samudra di dunia, dan bertindak seperti sabuk pengantar raksasa untuk membagikan panas ke seluruh dunia.
Samudra juga adalah tempat penyimpanan utama karbon dioksida, gas rumah kaca
utama yang tersiar secara alamiah dan oleh
ulah manusia, terutama dari pembakaran
bahan bakar fosil.
Iklim
Contohnya, Arus Teluk membawa air
hangat ke Atlantik Utara, dan memberi Eropa utara iklim yang relatif sedang. Kegagalan arus tersebut, yang telah terjadi
pada waktu lalu, akan menceburkan banyak
bagian Eropa ke dalam kebekuan parah,
kata para ilmuwan.
“Arus dalam itu bersama dengan Dataran Tinggi Kerguelen adalah bagian dari
sistem arus samudra global yang disebut
sirkulasi berbalik, yang menentukan seberapa banyak panas dan karbon yang dapat
diisap oleh samudra,” kata Rintoul.
Satu bagian penting sirkulasi itu adalah
pembentukan sangat banyak volume air garam yang sangat dingin di beberapa daerah
di sepanjang pantai Antartika yang kemudian tenggelam ke dasar dan mengalir ke
lembah lain samudra.
Tim tersebut menggelar peralatan pengukur yang dilabuhkan ke dasar laut pada kedalaman sampai 4,5 kilometer dan mencatat
kandungan garam, temperatur dan kecepataan
arus selama dua tahun. (ngs/ttc/ar)

KOST TIONGHOA BAIK²

SAYUR RANTANGAN

DIJUAL

DIJUAL CEPAT

Sirkulasi Samudra Global Bantu Pantau Iklim

Daerah Petisah hub: 0812 6451 5787
TERCECER BPKB Sp. Motor Honda Supra 125 BK
2069 XY a/n SUHARTI, Alamat Komp. TNI AU Karang
Sari No. 22 Sari Rejo, Hub. 0852 1308 9536, Tidak
Akan Dituntut & Diberi Imbalan Sepantasnya

TANAH DIJUAL

Komp. Citra Garden
• Blok D11 No. 25, L. 14.90 x P.
20 = 298 Mtr
• Blok D11 No. 23, L. 13 x P. 20
= 260 Mtr, Surat HGB (Sudut)
Hub. 081 630 0786
Hub. 081 115 5118

Peneliti Temukan

JP-SPA Terapis Muda, Cantik & Berpengalaman.
Fasilitas : Full AC, Spring Bed, Parkiran Luas.
Melayani Panggilan Rumah/Hotel. Jl. Darussalam
Gg. Turi 2 No. 15 B. 0813.1769.8949

AC

MASSAGE MAN FOR MAN

AC

Massage dan Lulur full body dll. Manly
Real, Good Massage n Call or out Call.
Trima Panggilan HP: 0812 6442 407.

D’PARIS SPA

SERVICE/PERBAIKAN
AC DAN KULKAS
Hub : 0822 9422 6011
0822 3807 0002
Garansi
AA. SERVICE

Menerima: Service AC - Bongkar Pasang AC Perbaikan AC - Tambah Freon -Jual Beli AC, dll.
HP.
- 085359083331
- 085206834007

SPESIALIS KULKAS

Perawatan body, therapis extra berpengalaman. Fasilitas AC,
Bat Up, Sprembed, Air Panas. Jln. Gatot Subroto Komplek
Tomang Elok Block C No. 110. HP: 0822 9719 8191.

Bergaransi. Hub. ACHAI
JAYA 0812 608 6833.

Jalan Kirana No.3 Medan
Promo Full Body Rp. 50.000 (09.00 - 13.00)
Tersedia Room : • President Suite
• VIP
• Standard
Telp. 061.42001691 / 0821.66790090
NB : Therapist Berpengalaman

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

#

WC

KIRANA REFLEKSI

Celana Dalam Magnet Terapi
Sekaligus Kuatkan Vitalitas

#

*) Diciptakan 3 Dokter ilmuwan dari America
*) Memperbesar Penis, Cegah Ejakulasi Dini
*) Kuatkan Vitalitas, Cegah Kanker Prostat
*) Hilangkan sakit pegal pegal di Pinggang
*) Mencegah jamuran gatal gatal di Penis
*) Bisa dicuci, ada ukr size : S, M, L, XL, XXL
*) Ada Promo Bonus Herbal Kuatkan Vitalitas
Hub: 0823.7022.8130 (Bisa Antar Ditempat)

FURLA SPAIN SPA “HADIR DENGAN THERAPIS THERAPIST BARU & KAMAR BERTEMA”

Promo Akhir Bulan s/d Minggu, 30 Juli 2017
Harga mulai dari Rp.120.000,-*
INFO DAN RESERVASI :

# 0822 6035 9710
# 0811 638 1616
# BBM D72COOB5
*Harga belum termasuk Ppn

FURLA SPAIN SPA

Jl. Putri HIjau dalam No.7 samping pos PP Medan Barat
Medan - Sumatera Utara

NATALIE SPA

Kompleks Ruko Multatuli Blok
C No.32 Medan.
Tel. 061- 8881 7816
Open : 10.00 - 22.00 WIB

DISCOUNT 30%
All Treatment

=Therapist Pria dan Wanita=

TV-LED-LCD RUSAK !!!

TEKNISI TV, LED, LCD, DVD

Ampli, Spk.Aktif, Parabola, Compo
Sony, Polytron, Toshiba, Samsung, LG.
AKEN 08126034316

SEDOT ALI SERVICE

WC
WC

TV LED, AMPLI, SPEAKER DLL.
Hub. UMAR. HP. 0853 7222 7799.
DIJUAL Speaker 5.1 Vishorn V330, Q acoustic accept 20, Ampli Tabung China El 34, Sansui AU7900,
Power Rotel RB 1080, Cd Marantanz 5004.
Hub : 081396886800

PROMOSI AC BARU &
KULKAS KACA MURAH !

AC

merk DAST 1 pintu 4 rak Rp.2.000.000,- MITSUBISHI ELECTRIC
1 pk
Rp.2.800.000,M - DAIKIN
3/4 pk
Rp.2.750.000,e - HONSU ½ pk
Rp.2.400.000,r - CHANGHONG ½ pk & 1 pk
k Carrier
Rp.2.450.000,NAICOOL
USA No.1 Di Dunia
PANASONIC dll
3 pk & 5 pk
SEWA AC Lemari
Utk segala acara

Bisa T.Tambah dengan AC bekas segala kondisi

Hub :

Toko Medan

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

SALE

1. Pitbull jantan 1,5 taon Rednose (stambum)
2. Rottweiler jantan 4 taon untuk jaga (non stambum)
3. Puppies Sithzu umur 1,5 bln (stamb proses)
4. Puppies Herder umur 4,5 blan (stamb proses)
Minat serius Hub 0823 64659398

SINAR JAYA TEHNIK

Menerima Servis AC, Bongkar Pasang.
Tambah Freon AC, Perbaikan Dll
hub. ATIONG
HP. 081260278891

AKSARA 88

Sedot. Tumpat. Sal.Air. Sanyo, dll

AMIN : 0812 605 7197
TUMPAT - SEDOT - SANYO

WASTAFEL - RMH - BOCOR - SAL.AIR - DLL

TONY

SURVEY
GERATIS

MURAH
&
GARANSI

JL. PANCING 25K
0812 6322 4670
JL. KARYA 71D
0812 6002 5660
JL. SUNGGAL 58C
0812 4842 0525
36 i
JL. KP.LALANG
0852 7554 4091
MURAH GARANSI. SUMUR BOR

WC

Tumpat, Sedot, Saluran Air, Wastafel, Lantai Bocor, Sanyo

JOKO

JL. P.BRAYAN 160C
JL. PD.BULAN 82
JL. KPT MUSLIM 19
JL. SETIA BUDI 36A

0812 6992 1385
0812 6992 1357

WC DONI

MURAH - GARANSI 2 THN

Sedot - Tumpat - Wastafel - Sanyo - S.Bor

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

:
:
:
:

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

AIR
WASTAPEL-SANYO-SUMUR BOR-DLL
WC TUMPAT-SEDOT-SALURAN
SANGAT
MURAH

ALUNG

GARANSI
3 TAHUN

JLN. AKSARA 128i
: 0812.6494.364
JLN. KRAKATAU 7C : 0852.6255.5848
JLN. KATAMSO 28D
: 0852.7092.2388
JLN. G.SUBROTO 8E : 0822.9711.8388
TUMPAT. WASTAFEL. INSTALASI AIR
SEDOT. SAL.AIR. S.BOR. SANYO. DLL
GARANSI
2
TAHUN

WC
DIBELI DGN HARGA TINGGI

Tumpat Saluran Air
Wastafel. Sanyo. L.Bocor
HB. 0812 600 4180

JL.
JL.
JL.
JL.

AHAI

AKSARA 12C
KRAKATAU 17A
B.KATAMSO 216A
G.SUBROTO 37D

WC

0852 7044 2527
0852 6373 0555
0813 6255 5244
0813 6255 5311

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

SURVEY
GRATIS

AAN

HARGA
NEGO

Jl.PBrayan38/6
HP 0812 600 4621
Jl.SM.Raja194
HP 0812 6007 4898
159/5A
Jl.Gt.Subroto
HP 0812 6333 8533
Jl.Sunggal9-10
HP 0813 7066 1112
TUMPAT. SEDOT. SANYO. LT.BOCOR
SL.AIR, WASTAFEL, RMH BOCOR, DLL

WC

SANGAT MURAH/GARANSI 3 TH

ABUN

SURVEY
GRATIS

JLN. THAMRIN 35 D
HP 0852 6255 4744
JLN. G.KRAKATAU 11 C HP 0853 5997 5998
JLN. YOS SUDARSO 117 O HP 0812 6264 5626
HP 0812 6494 398
JLN. SM.RAJA 140

WC

TUMPAT - SEDOT - SAL.AIR - WASTAFEL

AHOK

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

MURAH & GRS : 2 THN. SURVEY GERATIS.

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

SMAN 5 Raih Adiwiyata Mandiri 2017
Pematangsiantar, (Analisa)
SMAN 5 Pematangsiantar meraih
Adiwiyata Mandiri 2017. Penghargaan
akan diserahkan Presiden didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
pada puncak Peringatan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia, Rabu (2/8) mendatang.
Kepala Sekolah, Edwar Simarmata,
mengatakannya kepada Analisa di ruang
kerjanya, Rabu (26/7). Penghargaan itu
akan diberikan kepada 89 sekolah terbaik
se-Indonesia dan untuk Provinsi Sumatera
Utara sebanyak 11 sekolah termasuk
SMAN 5 Pematangsiantar.

Edwar menambahkan, prestasi yang
diraih pihak sekolah melalui kerja keras dan
perjuangan yang panjang dari semua unsur
yang ada di SMAN 5 Pematangsiantar
terdiri dari guru,pelajar maupun pegawai.
“Semua bekerja keras menjalankan program-program terkait Adiwiyata Mandiri,
pada 2013 sekolah kita sudah meraih
predikat nasional. Setelah meraih itu kita
laksanakan pembenahan lingkungan
dengan melakukan penanaman pohon, daur
ulang sampah dan meningkatkan di harihari terakhir dengan harapan ke depan bisa
memotivasi seluruh stakeholder dan
lainnya,” katanya.(fhs)

Kades Baru Pimpin
Penyiraman Jalan Bakti
Pancurbatu, (Analisa)
Sejak selesainya pengerjaan Jalan Bakti,
warga di sepanjang jalan terganggu akibat
debu, sehingga Kepala Desa Baru, Stevanus Tarigan mengambil kebijakan menyiram air ke badan jalan, Rabu (26/7) pukul
09.00 WIB.
Kades Baru Stevanus Tarigan saat di
lapangan membenarkan, penyiraman
badan jalanbekerjasama dengan Manager
PT. Galatta Lestarindo di Pancurbatu,
Julianto Simanjuntak.
Mbelgah Tarigan (65) salah seorang
tokoh masyarakat Kcamatan Pancurbatu

menyatakan mengapresiasi kepemimpinan
Pemerintahan Desa Baru yang peduli,
kompak, membangun desa,untuk kesejahteraan umum.
“Jalan Bakti ini sebagai jalan alternatif
pendukung infrastruktur menuju inti kota
Pancurbatu, wajar terus dibenahi,” ujar
Tarigan yang Mantan Kepala Desa Baru
Pancurbatu, dan tokoh pembangunan dan adat.
Camat Pancurbatu, Drs Davit Efrata
Tarigan pada Analisa mengapresiasi
kebijakan Kepala Desa Baru Stevanus
Tarigan dan perangkat serta para tokoh
pembangunan desa. (dr)

Analisa/djendar ginting

DISIRAM: Kades Baru, Stevanus Tarigan bersama Mbelgah Tarigan, Julianto
Simanjuntak, Staf Desa Baru Seragih menyaksikan penyiraman Jalan Bakti melalui
mobil Damkar, Rabu (26/7).
DIJUAL 1 UNIT RUKO

DISEWAKAN

Komp. Mutiara 9-F Katamso/Brigjend Zein
Hamid. 2.5 Tingkat. Hub. 0813 9796 1240.

DIJUAL

Ruko Gandeng 3 Unit di Jl. Pelajar depan Sekolah.
Cocok untuk usaha cafe, alat-alat sekolah, Hari Jumat
dan Swalayan, 3 Tkt, SHM. Hub. 0853 6053 8867.

DIJUAL RUMAH PETAK

Siap Huni, SHM, 4x16, 2 KT, 1 KM,
GG. Baru-Titi Kuning dkt Rm Gek Lan,
Bebas banjir (TP) 0851 0155 8669.

DIJUAL CEPAT

Ruko Jl. Serdang (Jl. Prof. HM. Yamin),
Uk. 4 x 16, 3 Tkt, Siap Huni, Hotline:
0852 9710 0707, 0823 6789 0707

DIJUAL CEPAT

Komplek Tembakau Deli, Ukuran. 9 x 19, SHM,
3 Tkt, 5 KT + 1.
Telp. 0812.6435.1178

RUKO DIJUAL SEGERA (BU)
3½ Tingkat, 4.5 x 18 M, Lokasi Strategis, Siap Huni, JL.
MT. HARYONO, Bisa Berhenti
Mobil, PLN 4400, Telp 2 Unit,
Hub. 081 161 8947 (TP)

RUKO
DIJUAL / DISEWA
Jl. Berlian Sari, Titi Kuning, SHM, 2½ Tingkat, Siap Huni.
HUBUNGI :

0851.0311.0200 (TP)

DISEWAKAN
Lokasi Restoran/Coffe Shop
Siap Pakai.
• Sangat Strategis, Jalan
SM. Raja di depan Pizza
Hut, samping MC Donald &
NAV Karaoke
• Dua Pintu Ruko 3 Lantai
HUB. 0852.6292.0700

DIJUAL
• 3 Unit Ruko Gandeng
• 3 Tingkat
• Uk : 4 x 21.5 M
• PLN, PDAM, Telp
• SHM
• Strategis untuk
Usaha
• Lokasi : Jalan
Juanda Baru
B17-19, Medan
• Rp. 1.6 M / Unit
(Nego)
• CP
CP.. 0811.65.8355

Uk. 5,2 m x 31 m (SHM)
Jl. A. Yani VII
CP. 0831 9877 4880

*RUMAH HOKKI DIJUAL CEPAT !!*

DEKAT 3 MALL/ 10 MENIT KE USU, HAK MILIK,
LT 138 M². COCOK UTK KOST / KANTOR.
HUB: *081 164 5676*

DISEWAKAN

DIJUAL RP 399 JT/NEGO

Jl. Bilal Gg. Idris No. 18 Medan, Rumah
Uk. 4 x 15, 2 Tkt, 2 KM, 3 KT, Listrik
2200, Air, SHM, Hub. 0852 6223 3612

DIJUAL RUKO

Ruko 3½ Tingkat. LT. 4 x 27.5m, SHM, Siap huni,
di Jl. Bambu 2-Medan. Lokasi strategis, cocok untuk
usaha & tempat tinggal. Hub. 0812 651 2988.

DIJUAL RUKO

Ruko Jln. Makmur, Medan
Hub : 081 165 5782

Jl. Denai Gg. Family, 2.5 Tkt Cor, LT. 5 x 16, LB. 4.5 x 13,
Kmr Tdr 3, Kmr Mandi 2, Granit, Kitchen Set, Pagar Kandang
Harimau, Siap Huni, Serius Hub. 0821 6862 8249 (TP)

The Mansion, Jl. Sei Serayu, 6 x 15
M, 2½ Tingkat, Lengkap Perabot,
Siap Huni, 4 KT, 4 KM, 4 AC, PLN
3500, PDAM Dan SHM, Ling. Aman
Dan Bersih, Hub. 0813 7573 1000
Dan 0823 6336 6999, TP

DIJUAL

DIJUAL KOMPLEK

RUKO DIJUAL

Di Jalan Gatot Subroto dekat Plaza
Medan Fair. 4 tingkat. 4x24 meter.
Lantai full keramik. Cocok untuk segala
usaha atau kantor dan bank. Berminat
Hub : 0852 7009 9128

DIJUAL - 0813.9636.0500

• Villa Jalan Perak Simp. Sabarudin (Hook)
• Ruko Gandeng Jl. Krakatau dekat Pasar 3
• Villa Piazza Residence, 3 Tkt, 6 x 18
Foto & Data Lain ada di IG : medan_house

RUMAH DIJUAL MURAH!!!

Taman Monako Blok A1, Jl. Eka
Surya Medan Johor, Uk. Tanah
7 x 18 M, Luas Bangunan 112
M², 2 Lantai, 3 K. Tidur, 2 K.
Mandi, SHM, Minat 0853 2845
8888, Maaf TP, No SMS

Analisa/roni afrizal

MEMASANG: Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Kholil Jufri Harahap memasang tanda jabatan,
pada pelantikan 10 pejabat administrator dan pejabat pengawas, Rabu (26/7).

Wakil Bupati Labusel:

Aparatur Pemerintah
Dituntut Profesional
Kotapinang, (Analisa)
Wakil Bupati Labuhanbatu
Selatan, Kholil Jufri Harahap
menyatakan, saat ini aparatur
pemerintah dituntut untuk lebih
profesional dan berkualitas
dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat.
Mutasi dan promosi merupakan salah satu jenjang pembinaan karier ASN, di samping
itu juga tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan daerah dan
organisasi perangkat daerah
(OPD) itu sendiri, ungkap Kholil
Jufri Harahap pada pelantikan
10 pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas, di Aula
Kantor Bupati Labuhanbatu
Selatan, Rabu (26/7).
DIJUAL CEPAT

Ruko 2½ T. Uk. 5x7 di Jl.Pertempuran P.Brayan
Harga 350 Jt. TP / SHM
Hub. 0822 8822 9989

DIJUAL Murah rumah Kota Belawan
180 Jt. Jln.Veteran uk: 8x6. SK Camat.
2 tingkat. Hub: 081396886800
RUMAH DELITUA

Dikatakan, pertimbangan
utama dalam menentukan jabatan bagi ASN adalah kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada negara.
“Setiap pejabat hendaknya
mempunyai kemauan yang kuat
untuk memiliki wawasan yang
luas dan siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, dengan
demikian diharapkan para pejabat dapat menjadi roda penggerak organisasi,” pesan Kholil.
Kholil juga mengingatkan para
ASN sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat untuk terus berbenah
menuju aparatur yang profesional
dan tanggap serta mampu menjadi
pelayan dan fasilitator yang baik, te-

RUMAH 250 JT (SHM)

2 K.Tidur, 2 K.Mandi, 1 dapur, 1 garasi
Ukr. Tanah 10x10 M, di Jl.Bunga Cempaka
15 Pd.Bulan (depan Ktr.Indosat)
Hub. 0821 6607 1071

SHM, 2½ tingkat, uk. 6 x 10 m
Kosong, sebelah Mesjid, ada 3 unit. Harga
Rp.350 Jt/Nego. Jln.Tembung Pasar 10.
Hub. 0812 6019 7818

RUKO DIJUAL SEGERA

DIJUAL CEPAT RUKO

Di Jalan PAM Tirtanadi Sunggal, LT. 6 x 22, LB. 6 x
18, 2½ Tkt (2x Cor), Siap Huni, SHM, PAM, PLN,
Telp, Harga 1.2 M (Bisa Nego), Hub. 0812 645 2030

DIJUAL RUMAH

DIJUAL

Rumah di Komplek Tuasan Garden A2, Jalan Tuasan Medan.
Uk. 6 x 16 M, 3 KT, SHM, Mayoritas Suku Tionghoa. Hub. Bu
EVELYN - 0811.655.215

Rumah Cemara Asri Jalan
Azalea 3, dengan Luas 8 x
19,5, SHM, Pembeli Serius
Hub. HP. 0813.1133.0910

DIJUAL

Ruko Bertingkat. Alamat :
Jalan Yoserizal. Hubungi :
HP. 0812.6381.4287

DIJUAL CEPAT

RUMAH DIJUAL

Rumah Inti Kota (Dalam
Komplek) Rumah 4 Tkt,
LB. 6 x 10m. Harga nego.
Hub. 0877 6883 1188.

RUMAH DISEWAKAN

DIJUAL RUMAH

2 Lantai, 5 x 25 M, PLN, Air
Melimpah, Cocok Utk Usaha, Jl.
Jamin Ginting 5 Bandar Bar u
Samping BRI Bandar Baru, Minimal
5 Thn, Hub. 0821 6658 5315

RUKO SUDUT

2½ Tingkat, Ukuran. 4 x 16,
SHM, Full Keramik, 3 KT, 2
KM, Jalan Pukat V Gang Sutini 25, Komplek Chinese,TP.
Hub. HP. 0823.9793.6397
• Komp. Town House Cemara City Suite, Jl. Rambutan (Jemadi), 3 Tkt, Uk. 4 x 15 M², L. Granite
60 x 60, PLN, PDAM, SHM, S. Huni (Bangunan
Cantik & Berkwalitas)
• Ruko Jln. Sei Kera, 4 Tkt, Uk. 4/5 x 13 M²
• Ruko Jl. Angsa, 4 Tkt, Uk. 5 x 13 M² (SHM)
• Tanah Jl. Sei Kera, Uk. 27 M² x 38 M² (SHM)
• Tanah Jl. Pang. Denai, Uk. 53 M² x 33 M² (Lebar
53 M² Hadap P. Denai
• Ruko Jl. Pembangunan I, Uk. 4 x 27 M², S. Huni
Hub. 0812 601 2679, 0822 7216 2388

HZ ARIFIN

KOMPLEK CEMARA ASRI

DIJUAL RUKO HOOK
Simpang Taruma,
Ukuran. 5 x 15, 3
Tingkat, Siap Huni.
HUBUNGI :

0812.606.3697

DIJUAL MURAH

Ruko CBD Polonia Blok F
SHGB,3 LT, kosong
Harga Nett : 1,15 M
Hub : 081.960.24500
DIJUAL

1. Ruko Brayan City Uk. 4 x 16
2. Rumah Jalan Bilal Uk. 5 x 27
3. Rumah Jalan Danau Batur 6.5 x 26
4. Rumah Limboto Asri Uk. 8 x 19.5
5. Ruko Krakatau Uk. 4 x 29
6. Rumah The Piazza 7.5 x 18
7. Rumah Mandala Town House Uk. 4 x 13.5
8. Rumah Kompleks Elegant Residence Uk. 6 x 14

Express Property

0821.6749.8819
follow instagram : express_property

Dijual Rumah Mewah Minimalis
Berikut Perabotan, SHM, Uk. 10 x 25,
3½ Tingkat, 7 KT, 7 KM, 9 AC, Genset
38 KVA, 2 Water Tank, Solarhart,
Jacuzzi, PABX, Dll, Seluruh Isi Rumah
Menggunakan High Quality Brand
Product And Luxury Furniture Design.
Hub. 0859 2220 5588

DIJUAL CEPAT

-Rumah UK. 3½ Tingkat, siap huni, full
perabot, SHM, di Komp. Katamso Vista
-Rumah, UK. 2½ Tkt, siap huni, Jl.
Tangguk Bongkar 9 Mandala.
Hub. 0852 7049 7249.

INTI KOTA KRAKATAU

Ruko Baru 2½ Tkt. Jl. Pembangunan
2 Krakatau. UK. 4.25 x 30, siap huni,
Row depan 8 mtr, sisa tanah belakang
7 mtr. Keramik 60 x 60, SHM, Lokasi
strategis. Hub. 0812 633 6888.

SHM-Hook-Siap Huni, 2 Tkt
(7x12m) 0812 2833 6976 TP.

• Rumah: Perniagaan (4.2 x 23.3 M), Harga 8.5 M
• Tanah: 1. Denai (± 3.000 M), Harga 1 M = 4 Jt/Nego
2. Bakti (± 351 M), Harga 2.4 M
3. Pasar Merah (± 840 M) Harga 2.6 M/Nego
4. Tembung (± 6000 M), Harga 900.000/M/Nego
Serius Hub. 0812 605 6458

DIJUAL

3 Tingkat, LT. 5.6 x 18, LB.
4 x 14, PLN, PDAM, 3 KM,
SHM, Kosong, Jalan Bhayangkara (depan SPN).
Cocok untuk usaha dan
kantor. Harga 1.380 M (Nego). Hub. 081.2654.00928

Jalan Avros ( Komplek Pertokoan) Ukuran. 4 x 17 M,
3½ Tingkat, Siap Huni, SHM. Hub. 0878.6854.6998

Pusat Kota Medan LT. 357 M², LB.
11 x 25 M (2 Lantai), KT. 4, KM 4,
SHM, Siap Huni, 60 Meter dari
Jalan Gatot Subroto, Jalan Pasundan No. 9. Hub. 0812.7510.462

VILLA DIJUAL
BERASTAGI HIGHLAND

Indonesia mungkin belum dapat
menciptakan teknologi mutakhir
seperti Jepang yang telah menciptakan berbagai teknologi untuk
mengantisipasi terjadinya bencana.
Akan tetapi apa yang telah diterapkan
Jepang, dapat dijadikan contoh dan
referensi bagi Indonesia untuk
langkah penyelamatan daerah rawan
bencana seperti di Tapanuli bagian
Selatan, Samosir, Aceh, Sumatera
Barat dan Gorontalo Sulawesi.
Kedua, sebaiknya kita merenung
dan mengimplementasikan secepatnya paradigma pembangunan yang
berwawasan lingkungan dengan
mengendalikan hawa nafsu untuk
merusak lingkungan, menegakkan
konsistensi aturan-aturan zonasi yang
telah dibuat, menjaga etika aturan tata
ruang, belajar untuk selalu mengembangkan diri dengan menggunakan
SOP (standar operation prosedure)
yang cepat dan bermanfaat serta manajemen mitigasi bencana yang tepat,
cepat dan akurat kepada masyarakat
Contoh ini dapat dilihat pada
kejadian gempa Pidie yang baru
terjadi bulan Desember 2016 lalu itu
karena faktor batuannya yang tidak
kompak dan terbentuk usia kuater
atau batuan yang masih mudah

CEMARA ASRI

DIJUAL RUMAH TINGGAL

DIJUAL

JUAL - HUB: 081 161 7471

1 Unit Rumah Tinggal Type Canary,
Perumahan Adamaris Tj. Morawa, Siap
Huni, Baru, Rumah Contoh, Lengkap
Keramik, Perabot, TV, AC, Aksesoris, LT.
6 x 13 M², LB. 6 x 10, PLN, PAM, SHGB

kesenian dalam menjadikan Kota
Tanjungbalai menjadi negeri Gubang, namun hal ini masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan berbagai
pihak khususnya pihak legislatif dan
para tokoh di Kota Tanjungbalai.
“Saya berharap dewan kesenian
nantinya mampu menyemarakkan
suasana hiburan di Kota Tanjungbalai,
khususnya dalam menampilkan seni
asli Kota Tanjungbalai,” harapnya.
Dewan Kesenian juga diharapkan
dapat menampilkan seni asli Kota
Tanjungbalai pada akhir pekan,
yaitu Sabtu dan Minggu, selain
menjadi hiburan masyarakat juga sebagai media pembelajaran, katanya.
Syahrial mengusulkan agar para
insan peduli dan peraih kejuaraan
dalam bidang seni diberikan penghargaan agar dapat memotivasi
seluruh elemen masyarakat baik
anak-anak, remaja maupun dewasa
untuk terus berkarya dalam bidang
seni, ungkapnya. (rm)

Tapsel-Padang Sidimpuan... (sambungan dari hal. 21)
sehingga rambatan gelombang berlipat ganda dan melipat gandakan kerusakan bangunan yang ada diatasnya
walau kekuatan gempa tidak kuat.
Implementasi pada kejadian yang
lewat belum “terpraktekan” pada
kota-kota yang mengalami gempa
kemudian, gempa Padang Sidimpuan
dan Tapsel banyak rumah mengalami
kerusakan dan aktivitas tata ruang
utama kota berada di atas lajur
patahan mematikan dengan jumlah
penduduk yang mulai padat.
Ketiga, etika kewaspadaan dalam
bentuk pendidikan ilmiah, masyarakat dituntut untuk meningkatkan
pengetahuan, memahami literatur
kota tempat mereka berada, petapeta, UU Tata Ruang dan pemerintah
wajib terus mensosialisasikan peta
ilmiah tata ruang, meningkatkan
mitigasi tata ruang dan pendidikan
kebencanaan di daerah rawan gempa.
Sesungguhnya Tapsel dan Padangsidimpuan memang berada diatas
patahan yang mematikan, perlu
introspeksi untuk mengendalikan
jumlah korban dan kerugian materi
karena bencana yang sekarang merupakan gambaran ke masa depan.***
Penulis adalah Pemerhati Masalah Tata
Ruang Lingkungan dan Energi Geosfer

DIJUAL RAK BESI SIKU. ADA 10
BUAH. HP. 0812.6381.4287

Dijual Rumah Hook, Jl. Casablanca, Hub. 0813 7028 8810

DISEWAKAN CEPAT Ruko 3½ Tkt Uk.
4 x 18 M, di Jalan Ir. Juanda Baru (Depan ACE). Harga 25 Juta/Tahun.
Hubungi : 0856.6818.4619

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

Rumah 2.5 lantai (3 KM, WC Dalam
& Full Renovasi) daerah Ringroad
di Jalan Kemin Komplek De,City E5 Medan, Rp. 480 Juta. HUB.
0812.6978.0777, 0816.377.166

rutama untuk melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan
masyarakat.
Pejabat struktural yang dilantik, terdiri dari 2 pejabat administrator yaitu, Ahmad Syukri
Siregar sebagai Sekretaris pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Ismail Sawito
Harahap sebagai Camat Kampung Rakyat.
Pejabat pengawas yang dilantik, Mujaidiawati sebagai Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat, Evi Juliana, sebagai Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan pada Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Asnidar SE sebagai Kasubbag
Umum dan Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat.(ra)

Tanjungbalai, (Analisa)
Dewan Kesenian Kota (DKK)
Tanjungbalai mendukung Kota
Tanjungbalai sebagai Negeri Gubang, Rabu (26/7).
Hal ini diungkapkan Ketua DKK
Tanjungbalai, Khailid Mingka yang
akrab disapa Awang saat audensi dengan Walikota Tanjungbalai, M Syahrial di ruang kerja walikota Jalan Jenderal Sudirman. Awang mengatakan,
Gubang merupakan Seni Tradisional
yang terkenal Kota Tanjungbalai, bahkan dikenal di Indonesia maupun dunia.
Dia juga mengundang Walikota
Tanjungbalai agar meng hadiri
Perayaan Hari Puisi Indonesia 2017
yang dilaksanakan di Taman Sudirman Kota Tanjungbalai.
Walikota Tanjungbalai berharap
dewan kesenian menjadi Garda
Terdepan dan Kebanggaan bagi kota
Kerang ini dalam pengembangan
Kesenian di Kota Tanjungbalai.
Syahrial mendukung ide dewan

DICARI PERABOT BEKAS

Terima Renovasi/tempah (Kerapian
& harga terjamin) Hub. AMIN HP:
0813 9770 2777 (Whatsap)

- DIJUAL Steling Aluminium 120 x 180.
- Kursi makan plastik sandaran
- Genset bensin 2200 V / KVA
- Ruko gandeng dijual / sewa.
hub. 0819 3329 6008
DIJUAL RUMAH Jln. Indragiri 25 dkt Asia. UK. 5.30 x 13 Hak
pakai IMS. 2nd: 1 Set Amp BMB 55 (E)+Spk 10 “USA+Sub 18
Aktif (13) BMB DAR 800+4 Spk USA 8” (11) Pioneer 210+12
USA (7.8) Sub 18 Aktif (4.0) 15”(3.3) 12”(1.850) Mixer 18 Ch
baru (1.0) Terima Visa 0%. Hub. 061.7345487 - 0851 0057 5919.

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

Bisnis Franchise/Kerjasama/Beli
Bisnis yg sudah profit ! Hub.
David 087867613999

Lemari baju, spring bed, meja makan,
kursi, bufet dll. Besi dan Elektronik.
Hub: 081260368290

LOTUS SOFA

SOFA (REPERASI & TEMPAHAN)

SOFA

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-Impor t& KULIT ASLI
AMIN : 0851

0032 5451

IG:JualKulitKainKakiSofa

FB/Instagram =SOFA AMIN=

SOFA

Area Johor Villa di J-City,
Harga di bawah Developer,
Bangunan Baru, Siap Huni.
LT. 72, LB. 80, 2½ Lantai, 3
KT, 2 KM, 2200 W, SHM, Hadap Utara, Agent Wellcome.
Hub. EDDY - 081.2601.3320

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

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

(061) 6632 635 / 0851 0004 5588

AMEI MURAH RENTAL

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

BIRO JASA 777
Bersedia Mengurus : SIUP, HO, TDP, IUJK, SBU, STNK,
SPT, S. Pindah Dll. Hubungi : HP. 0852.7576.1997, 0813.
6149. 6343, EDDY LIM, Berkas Di Jemput

JASA TUTUP KARTU KREDIT/KTA

Hanya bayar 30%, Hutang lunas 100%.
LEGAL. 0812 8153 9552 (Tinah)
SMILE TRANSPORT 24 JAM

DIJUAL CEPAT
KONDISI 95%

1. Kursi Airpot P3 (6 Unit)
Minat Hub : 0853 6076 4005

Reparasi Sofa - Springbed

Rental mobil dalam & luar kota, KNIA 24 jam. Harga
mulai 80 rb, Mobil : Innova, Avanza & Bus.
Hub : ALEX SHO - 0821 67 456 111 (WA)
Pin BB : D66CE689

CHUN RENTAL

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

GESEK TUNAI Kartu Kredit Visa & Master 2.4%, Talangan Kartu Kredit 1.6%
Hub. 0821 6576 2565
Hub. 0853 1009 0282

YAYASAN ASUH PRIMA

Menyalurkan : - B.SITTER - P.JOMPO
Hub : YAP, Jl.Pinang Baris Komp.Ruko Palem Mas No.119 F
Telp :

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

(061) 8476196 - 081260060024

YAYASAN MUTIARA MANDIRI

Menyediakan Baby Sitter yang berpengalaman dan
menerima calon tenaga kerja Baby Sitter untuk
dididik dan dipekerjakan.
Hubungi 081375850144 - Medan

www.myluxurycarrental.com

- MERCEDES & BMW
- FORTUNER & PAJERO
- VELLFIRE & ALPHARD
- CAMRY, ALTIS & VIOS
- LEXUS & LANDCRUISER - HIACE, TRAVELLO, ELF & LUXURY BUS
Call: 081 260 999 888 (WA), 081 990 8888 99, 0851 00 888 999, Pin BB: 5E9C1D80

YAYASAN CHRISTINE

RUKO GANDENG DIJUAL !!!

DIJUAL CEPAT !!!

* BIRO JASA M.C. *

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

-Perawat Medis, P. Jompo, K. Asuh, B. Sitter, PRT
-Padang Bulan. HP: 0853 6006 8846.

2 Pintu Ukuran 8 x 21.5,
3 Tingkat, SHGB di daerah
Juanda Baru. Peminat
Serius. Hub. 0813 7098
5181. Pada jam kantor.

Yayasan

HERNA SARI

Menyalurkan : PERAWAT JOMPO
Hub. 081260544184 - 081362115152
Jln. Lukah : Komp. Valencia

TERIMA penitipan anak dan les
TK, SD
Hub: 0812 6291 0080

DIJUAL/DISEWAKAN

BABY SISTER, PERAWAT JOMPO, PRT
Hub. YAYASAN SABRINA - Telp. 061.7862170
HP. 0812.6528.7139, 0812.6024.1092

4 Ruko/4 Lantai, Jalan
Iskandar Muda No.
296 s/d 302 Medan
HUBUNGI :
0812 601 7172

YAYASAN MUTIARA HATI
Menyalurkan :
BABY SITTER, PERAWAT JOMPO.
Hub. 0813.7707.4679, 0811.6555.679

PUSING TAGIHAN
Kartu Kredit / KTA Anda ?. Bunga membengkak / Dikejar Collector ? Tagihan Menunggak?
Kami Solusinya. Dicicil sesuai kemampuan
Bunga 0%. Disc 30-70%, Tidak Bayar sama
sekali ke Bank, BI Cheking Clear, LEGAL.
GRACIA LAWFIRM - www.lawfirm.gracia.com
LISA : 0813.6012.5967
DIANA : 0822.6735.3847
PUTRI : 0812.6490.5626
BOBY : 0821.2366.0660

XIAO CHE/BUS SEKOLAH

CASA NODIGON

Jl.Tempua / Gagak Hitam
DP 90 JT

3 tkt, SIAP HUNI, LT. 4 x 15, SHM, PAM, PLN,
Penerangan Komplek, Security 24Jam
Kunjungi Pameran Kami di Brastagi
Gatot Subroto Tgl. 24-30 Juli 2017

P I N Development

0813 6177 7889 / 0823 6854 9412

IG: PIN_Development

Menerima antar jemput anak sekolah dan pegawai
perkantoran utk Sekolah, Cinta Budaya, Prime One
School, Sutomo, Methodist-2 dan Methodist-3.
Untuk Rute : Polonia - Juanda Katamso - Asia Wahidin - Thamrin - Pancing - Krakatau - Cemara
Asri dan Cemara Hijau
Hub : 081267713868 - 081370907028
NB : Mobil pribadi Full-AC

DIJUAL CEPAT B.U

• Pertiwi Town House, 6x12 m,
1 tk, siap huni
• Garuda Town House, 4x14 m,
2½ tkt, siap huni
• Suluh Town House, 4x14 m,
2½ tkt, siap huni
• Suluh Town House, 4x12 m,
2½ tk, siap huni

0813 6161 5788 0812 6521 1199
0813 6161 4988 0821 6152 4548

DANA TUNAI SEMENTARA

P. SIANTAR
JUAL CEPAT BU Ruko Strategis, cocok untuk
Kantor atau Gudang 4 Lantai, LB. 5 x 26, LT. 5
x 34, Jalan Sriwijaya No. 66 A, P. Siantar, Nego
sampai jadi. Minat HUB. 0813.1808.7655

DISEWAKAN PABRIK GUDANG

Tanah Luas 1.7 Ha, Listrik 197 KVA, Gudang
Tertutup 5000 M², Gudang Terbuka 5000 M²,
Tanjung Morawa Arah Batang Kuis, Jln. Rotan
No. 23, Hubungi WINSON 0812 6033 346
0812 600 3341

Dengan Anggunan BPKB Kendaraan
Semua Tahun, Bunga Hanya 5%, 1 Jam
Cair, Hanya Ada Di PT. PRS MULTI FINANCE, Jl. Nibung Raya No. 237 Medan,
Hub. 0813 6178 0348, 0812 6207 7371
GESTUN 2,2%, Pelunasan KK,
Bebas bayar, Bebas hutang, Bebas kolektor, Lolos BI, 0812 6905 0963
Gadai Mesin EDC Anda 10 Jt
BNI, BRI, BCA, Mandiri
Beli KK Anda 1 Jt - 081212570009
081269050964, 081380004011

GESEK TUNAI (2% MEMBER KOMUNITAS)
KARTU KREDIT (2.4 % NON MEMBER)
CMC KOMUNITAS siap membantu
Anda menyelesaikan tagihan KARTU
KREDIT. Secara cicilan sampai benarbenar LUNAS
TJEN - 0852.9739.6651

DANA TUNAI

Menerima Jasa tarik tunai dan
talangan tagihan Kartu Kredit.
Hub. ASIONG 0812 6590 1901
0878 6711 1983
KAMI BANTU PENYELESAIAN
TAGIHAN KARTU KREDIT & KTA
Yang Bermasalah Atau Yang Belum Bermasalah
Dengan Cara Dicicil Sesuai Kemampuan,
Bunga 0% Atau Pelunasan Discount 30-60%,
Tidak Bayar Sama Sekali, BI Checking Clear,
LEGAL, Law Office MBB Associates.

Hub. 0853 1009 0282
0821 6576 2565
Grand Palladium Mall Lt. UG Blok US 1
No. 9/10 Medan, 20112

SPECIAL MEMBUAT!!!

Kolam Renang,Water Boom, Kolam
Ikan, Air Mancur & Water Treatment,
Accessories Alat² Kolam Renang
Hub.

CENTRAL POOL MULIA

Jl. Prof. HM. Yamin SH No. 8-D Medan
HP. 0812 601 1137

Kamis, 27 Juli 2017
DIBUTUHKAN SEGERA

DIBUTUHKAN

SPG/Wanita, usia 19-25 thn. Hub: Jl.
Serdang No. 269 Dkt Aksara/Plaza
Medan Fair/Carefour Lt. I No. 86-A.

DIBUTUHKAN GURU PRIVATE

Mengajar Pelj Sekolah/B. Ing/Mandarin/Jepang/Jerman/Prancis/
Akuntansi/Sempoa/Biola/Piano/Menggambar/Vokal. Nat/Int’l
School. Bisa bahasa Hokkien. Hub/SMS: 0823 7069 4320.

DICARI GURU LES PRIVATE

Utk ajar Pel. Sklh SD-SMP, Mafia/Akun SMA, B. Ing, B.Mandarin,
B. Jepang, Drawing, Sempoa, Piano, Gitar dan Biola. Bisa cakap
Hokien, bersedia ajar ke rmh mrd, pglmn tdk utama. Kirim
biodata ke: 0823 7047 8227 atau ADD PIN BB: d03bcd42.

DIBUTUHKAN

Kami perusahaan yang sedang berkembang membuka
peluang karir untuk :

• ACCOUNTING

Persyaratan :
• Wanita, usia max. 40 tahun
• Pendidikan minimal S1 Akuntansi
• Mengerti Pembukuan
• Mampu membuat Laporan Keuangan
• Mengerti Ms. Office
• Mempunyai pengalaman akuntansi minimal 2 tahun
• Mampu bekerja dibawah tekanan
• Diutamakan yang mampu berbahasa Hokkien
Surat lamaran dikirim ke:
CENTRAL REZEKI MOTOR (Jl. Thamrin 7 CD Depan Restoran
Lucky King) paling lambat 1 Minggu setelah iklan diterbitkan.

LOWONGAN KERJA

Kami perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan
segera beberapa tenaga kerja sebagai berikut :
1. Admin Penjualan
2. Piutang
3. Admin Perpajakan
4. Accounting
Requirements :
1. Minimal Tamatan SMA/ sedang kuliah (1,2,3)
2. Minimal jurusan Accounting Tamatan S1 (4)
3. Dapat berbahasa Hokkian (1,2,3,4)
4. Rajin, jujur dan bertanggung jawab (1,2,3,4)
Surat lamaran dikirim ke email
sajp38@yahoo.co.id

CAHAYA SEJATI

PROMOTER/SUPERVISOR/
MARKETING EXECUTIVE

- Usia 23-25 thn
- Gaji pokok
- Komisi
- Tersedia mess
Langsung Interview di Hotel Bumi
Malaya Jl. Gatot Subroto Komp.
Tomang Elok non 161 blok i/5. CP:
Ibu Murni 0821 6831 1663.
Job Vacancy

LOWONGAN KERJA

CAREER OPPORTUNITY
Kami salah satu perusahaan cabang Medan yang sedang
berkembang di Indonesia, yang bergerak di bidang Bisnis management Expansi, memberikan kesempatan bagi yang suka
tantangan berkesempatan mendapatkan jenjang karir:

- STAFF OFFICE : * Administrasi * Pergudangan
- SPG/SPB Lapangan
- STAFF MANAGEMENT : * Asst. Manager *Branch Manager
Sebelum penempatan posisi yang ada, diberikan TEST dan Training
Marketing/Training Management yang sama untuk semua posisi:
Persyaratan :
Surat lamaran kerja, foto copy Ijazah terakhir, min. SMA/sederajat
2 lbr, foto copy KTP 1 lbr, Pas photo 3x4 2 lbr, DRH (Daftar Riwayat Hidup), usia max. 28 thn/single, berprilaku baik/sopan, menarik.
Bagi yang datang dari luar kota disediakan mess/tempat tinggal
Antar langsung surat lamaran ke:

PT. SALEM MANDIRI JAYA

Jalan Pinang Baris No. 61 Medan (di seberang depan
Bengkel SUMARNO) ± 300 mtr dari RSU. SUNDARI.

LOWONGAN KERJA

Kami membutuhkan segera
beberapa profesional :

1. Accounting
2. Admin Sales
3. Stock Gudang
4. Marketing
5. Sales Promotions
Kriteria :

- Pria / Wanita Max. 35 Tahun
- Pengalaman kerja diutamakan
- Jujur dan bertanggung jawab

Surat lamaran lengkap kirim ke
Harian Analisa kode : ACC SE

DIBUTUHKAN SEGERA
SALESMAN

Syarat :
• Pria
• Min. tamatan SMA/sederajat
• Memiliki kendaraan bermotor pribadi
• Gaji pokok + bonus
• Perusahaan bergerak di
bidang Otomotif
Lamaran diantar langsung ke
Jl. Letda Sujono No. 260 Samping Toko Mobile Pro Medan,
selambat-lambatnya 14 hari
sesudah iklan ini diterbitkan.

DIBUTUHKAN SEGERA
TUKANG MASAK

Dengan syarat dan ketentuan sbb:
- Wanita, usia 30 tahun-45
tahun
- Bersedia ditempatkan di
mana saja
- Bisa bahasa Mandarin
(Pasif)
- Dapat berbahasa Hokkian
- Berpenampilan rapi
- Rajin, jujur dan bertanggung jawab dan beritikat
baik
Bagi yang berminat bisa
hubungi ke Nomor HP
dibawah ini:

0819 828282/061-733 0606.

PEGAWAI RESTAURANT/CAFE. Syarat : Wanita (max.
25 thn), berpenampilan menarik. Jujur, rajin dan bersih.
Lamaran diantar ke MY CAFE, Jl.H. Misbah Komp
Multatuli Blok E/32 Medan, Telp: 0821 2689 8885.

Seorang Wanita untuk PEMBANTU RUMAH TANGGA,
bersedia menginap, Gaji : Rp. 1.4 jt, persyaratan: KTP
& Ijazah terakhir. Hub: 0811 6122 42.

“THE QEC” membutuhkan cepat:
• ADMINISTRASI/ASISTEN PRIBADI
• GURU utk MM, Kimia, Fisika dan B. Inggris
Diutamakan yang mempunyai kendaraan pribadi
Hubungi: 0812 6038 0930.

Pasang Label Cup Es Krim, bhn disediakan,
dikerjakan di rumah, 1 paket upah Rp.
64.000, berlaku kelipatan (oss). Hub: Sukandar 0823 4683 8857 Medan Sunggal.

Min. SMU (ada ijazah asli), SIM B1, umur
Max 35 Thn, Bersedia dalam kota/luar kota.
Surat lamaran lengkap Diantar langsung
ke, PT.Lenko Surya Perkasa
Jl. Tomat No.4 Medan Baru, Medan.
Hp. 082110070510. Hub. Bp. Erman

15 Orang tenaga Profesional utk bekerja
menjadi Staf Bandara. Groun Handeling.
Berpenampilan menarik. Usia 19 sampai 25
Thn. Bersedia di tempatkan Walk Interview.
HUB. AIRLINES TADIKA PURI. Jln. Karya
Wisata No. 15 D Medan Johor. Hub. ELI
SARAGIH 0852 6270 4985 - 061-4277 0410.

DIBUTUHKAN SEGERA

DIBUTUHKAN SEGERA

DIBUTUHKAN SUPIR

KARYAWATI TOKO

- Tamatan SMU
- Yang berpengalaman
- Rajin dan bertanggungjawab
- Berpenampilan menarik
Hubungi : Jl.Asia No.3 Simp.Sutomo
Hp: 081260186742

DICARI

Kami perusahaan yang sedang berkembang
membutuhkan :

DIBUTUHKAN SEGERA

Pengalaman min. 2 thn. Min. SMA/K.
Berpenampilan menarik. Disediakan Training.
Fasilitas : Gaji + lembur + Tunjangan + BPJS
+ THR. CV lengkap dikirim ke Ibu Novie, Jln.
Hayam Wuruk No. 60 Medan, dkt Iskandar
Muda/Email : Daniel.liuu@yahoo.com

Syarat :
• Pria/Wanita, umur 20-35 tahun
• Berpenampilan menarik & rapi
• Mampu berkomunikasi dengan baik
• Memiliki relasi yang luas
• Memiliki sepeda motor & SIM C
• Mengenal sekitar jalan kota Medan
Kirim surat lamaran anda ke:
Jl. Wahidin No. 338 Medan (dekat simpang Jl. Negara)
Paling lambat 2 Minggu dari iklan ini.

PEGAWAI TOKO

Bahan-Bahan Bangunan

- Pria (bisa berbahasa Hokkien)
- Belum berkeluarga (diutamakan)
- Pengalaman kerja min. 1 tahun
- Rajin, jujur dan bertanggung jawab
- Bersedia ditempatkan di luar kota

Peminat dapat menghubungi: 0853-7293-6138
(Tidak melayani SMS dan diluar jam kerja)

JOB VACANCY

Bimbingan Belajar yang sedang berkembang di kota Medan membutuhkan tenaga
pengajar di bidang:

1. MATHEMATICS
2. MANDARIN
3. ACCOUNTING

• Jangkauan kelas dari SD sampai SMP
(1),(2); SMA (3)
• Waktu kerja dari pukul 13.00-18.00
Bagi yang berminat
silahkan mengirimkan surat
lamaran & CV ke email :
eduplustutoring@gmail.com

SALESMAN (BIDANG OLI)

Dengan kriteria/ketentuan sebagai
berikut:
1. Pria, usia max. 30 tahun
2. Pendidikan min. SMA/sederajat
3. Diutamakan yang berpengalaman
4. Mengenal kota Medan dan luar kota
5. Mempunyai kenderaan sendiri dan
SIM C
6. Mampu menganalisa situasi & perkembangan pasar
7. Mampu bekerja dalam team work
8. Rajin, jujur, ulet dan disiplin
9. Fasilitas : Gaji pokok dan komisi dan
lain-lain
10. Lampirkan pas photo 4x6, 2 lembar
(warna)
Kirimkan surat lamaran beserta CV anda
langsung ke Analisa dengan kode “MEGAS”
lamaran ditunggu selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sejak iklan ini diterbitkan.

Kami perusahaan yang sedang berkembang. Sedang membutuhkan karyawan
baru untuk ditempatkan di posisi:

MARKETING

1. Pria, max. 35 thn, min. D3, pengalaman dalam bidangnya 1 thn
2. Mempunyai kendaraan sendiri dan
memiliki SIM C & SIM A
3. Menguasai computer (Ms. Office)
4. Komunikatif, disiplin, jujur dan bisa
bekerja dengan team

OB (OFFICE BOY)

1. Pria, max. 30 thn
2. Pendidikan terakhir SMA
3. Disiplin, jujur dan dapat bekerja di
bawah tekanan
Lamaran dapat dikirimkan langsung
ke alamat : Jl. Tojai Komplek
Pergudangan Mabar Blok T No. 11
Medan-Sumut 20242.

PT. ROYAL BREWHOUSE

Kami adalah perusahaan yang bertaraf international
membutuhkan tenaga kerja professional untuk
ditempatkan sebagai :

A. MANAGER MARKETING

- Pria/Wanita, usia maks. 45 thn
- Pendidikan min. S1 semua jurusan
- Diutamakan memiliki pengalaman min. 2
tahun di bidang yang sama
- Menguasai koneksi jaringan yang luas
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Pekerja keras dan dapat bekerja di bawah
tekanan
- Memiliki penampilan menarik
- Jujur, loyal, teliti, disiplin, bertanggung jawab,
motivasi kerja tinggi, dan bisa bekerja sama
dengan team

B. SALES MARKETING

- Pria/Wanita, usia maks. 40 thn
- Pendidikan min. D3 semua jurusan
- Diutamakan memiliki pengalaman min. 1
tahun di bidang yang sama
- Memiliki koneksi jaringan yang luas
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Memiliki SIM A/B/&C
- Tahan mental & dapat bekerja di bawah
tekanan
- Jujur, loyal, teliti, disiplin, bertanggung jawab,
motivasi kerja tinggi, dan bisa bekerja sama
dengan team
Benefit :
1. BPJS
2. Gaji memuaskan
Surat lamaran dan CV dapat dikirim ke Harian
Analisa dengan kode “FUTURE 88”.

Kami sebuah Perusahaan yang bergerak
di bidang export-import membuka peluang
kerja untuk bergabung pada posisi :
a) Wanita / Pria
b) Pendidikan S1 jurusan Teknik Arsitektur
(Fresh graduates are welcome)
c) Menguasai Autocad, Sketchup, Photoshop
d) Kreatif, Bertanggung Jawab, Mandiri, Self-Motivated, Mampu bekerja sama dalam team, dan
Disiplin

2. Staff Accounting (ACC)

atau di kirim ke harian Analisa dengan
kode MAJU TERUS

DIBUTUHKAN

Telah dibuka lowongan kerja
untuk beberapa posisi sbb:

Kami perusahaan yang bergerak
dalam bidang Software House
dan Security membutuhkan staff
sebagai berikut:

A. TEKNISI INSTALASI
B. PROGRAMMER
Kualifikasi :
1. Pria
2. Berkendaraan sendiri (A,B)
3. Menguasai Instalasi Kabel (A)
4. Lebih disukai lulusan Elektronik (A)
5. Mengerti Dasar Programmer (B)
6. Lebih disukai yang menguasai
Mobile Programmer (B)
7. Berkomunikasi dengan baik/
benar
8. Berpengalaman menarik, ramah
9. Integritas, berdedikasi, jujur, rajin
Lamaran ditujukan ke:

PT. BINA BISNIS SOLUSINDO
Jl. Mangkubumi No.1J Lt. 2
Medan, Tel: 061-451 7215.

TUKANG MASAK
Untuk Rumah Tangga

- Wanita (umur 40 s/d 50 tahun)
- Bisa berbahasa Hokkien
- Pengalaman kerja ± 1 tahun
- Rajin, jujur, dan bertanggung jawab
- Kontrak 2 tahun (masa percobaan 1 bulan)
- Bersedia ditempatkan di luar kota

Peminat dapat menghubungi: 0853-7293-6138.
(Tidak melayani SMS dan diluar jam kerja)

DIBUTUHKAN SEGERA

1. ADMIN
2. PRAMUNIAGA

- Wanita/Pria, max. 28 tahhun
- Pendidikan minimal SMU
Utk 1,2 menguasai Excel dan Word dan
memiliki SIM memiliki nilai lebih
Lamaran diantar langsung ke:
(pilih salah satu)
NATANSHOP (Depan Swalayan
Darusalam) Jl. Sei Batang Hari No.10Medan (Tel. 061-4555 353) atau NATAN
SHOP FOCAL POINT (Depan Starbuck)Dalam Mall, Mall Focal Point-Jl. Ring
Road-Gagak Hitam Lantai LG.

Halaman 28

DIBUTUHKAN GURU

• B. MANDARIN
• MAFIA

RENOVASI RUMAH

Baja Ringan, Kerangkeng, Canopy, Jerjak besi, tangga
stainless, plafond Gypsum, par tisi, cat, tempah
perabot, kitchen set. Hub. PAU 0821 6137 7615.

PRIVATE MANDARIN Level SD-SMU, Dewasa
(Conversation), HSK, Guru Berpengalaman
Tamatan Taiwan, datang mengajar di Rumah
Murid (Min. 2 Murid). Hub. 0823.6251.1838

STAINLESS STEEL

PEGANGAN TANGGA,HURUF
0812.6330.6688

SUTOMO/METODIST

AHLI BANGUNAN

0822 7309 388.

*Atap baja ringan/jerjak besi/cat rumah *Upvc/tangga stainless/Gypsum *Pasang keramik/Granit. Harga ekonomisKualitas terjamin ! Hub. ALONG 0852 1770 3155.

PG, TK, SD, SMP, SMA. Semua Pelajaran
+ Mandarin. Lokasi dekat Sutomo 1, M2.
Hub : 0813 6792 8888

Dibutuhkan beberapa tenaga kerja berpengalaman:

-Pemasangan keramik lantai Rp. 120.000/m², keramik kamar mandi,
keramik tangga, keramik dinding, keramik dapur, instalasi listrik dll
-Pasang plafon Rp. 90.000/m², partisi gypsum dll.
Hub. Eddy HP: 0823 0438 2334.

Nanyang, Kingston, Nobel, Semua Pelajaran
+ Mandarin. Guru Tmtan LN.
Hub. 0813 6792 8888

LOWONGAN KERJA

1. TUKANG BUBUT
2. TUKANG CAT SEMPROT
3. TUKANG LAS
Hubungi: 0812 609 6027/0812 602 8901.
WALK INTERVIEW (URGENT)

DIBUTUHKAN SEGERA ASISTEN KEBUN. Mengerti,
memahami dan familiar dalam bidang Palawija (Sayuran,
Kopi, Cokelat) dan Pertanian (Padi Sawah). Syarat : 1.
Sarjana Pertanian (S1), 2. Laki-laki, 3. Mengerti,
memahami dan familiar dalam bidang Palawija dan
Pertanian (Padi Sawah), 4. Fresh graduate atau
berpengalaman, 5. Bersedia ditempatkan di perkebunan
Mandailing Natal. Waktu iklan 5 hari dari mulai terbit hari
ini. Email ke: hrdmanagerallproject@gmail.com

DIBUTUHKAN SEGERA

1. GURU OLAHRAGA (UNIMED)
2. GURU KOMPUTER
3. GURU MATEMATIKA (UNIMED)
4. GURU SENI BUDAYA
5. GURU IPS (Berdomisili di Simalingkar)
6. GURU AGAMA ISLAM
Kualifikasi Pendidikan :
• Tamatan S-1 Sarjana Pendidikan linier dengan bid. Studi yang dibutuhkan
• Lulusan Universitas Negeri lebih diutamakan
• Pengalaman bekerja min. 1 tahun di bidangnya
• Bekerja jujur dan ber tanggung jawab
• Berpenampilan menarik, rapi dan sopan
• Mampu bekerja di bawah tekanan
Lamaran lengkap diantar langsung ke
YP PARULIAN MEDAN. Paling lama tanggal 3 Agustus 2017.
Jl.Stadion Nomor 23 Medan.

We are seeking an innovative and qualified
teachers as follow:

1. ENGLISH LANGUAGE TEACHER
2. MANDARIN LANGUAGE TEACHER
3. SCIENCE & MATH TEACHER

The applicant will be a motivated individual
with a keen interest in encouraging and
inspiring students to love learning and excel in the subjects area of English. Please
submit your resume and cover letter at
Jalan Haji Misbah Kompleks Multatuli
Indah Blok E No. 26 Medan.

ARDIAH LESTARI BAWANA

Menerima Jasa Design Interior, Eksterior
2D & 3D. Juga bangun Rumah baru/
Renovasi, Pasang Keramik, Canopy,
Pagar, Pintu, Ralling Tangga, Balkon,
Besi/Stainless, Aluminium/Kaca, Curtain
Wall, Composite, Tempah Perabot,
Kitchen Set, Stand/Booth, Pengecatan
Plafon, Partisi, Instalasi, listrik, Air, Kolam
Renang, Taman, Gudang, Dll.
Hub. 0822 7650 5901 - 0852 6228 9559.

REHAB RUMAH & PLAFON

SIS, PIAGET, POS, BIM

AHLI RAYAP

ENGLISH PRIVATE

Telah hadir teknologi & formula terbaru “Anti Rayap”
Segera hubungi :

PT. LINGKUNGAN SERASI

Tel : (061) 451 3214 - 414 8779
HP (WA) : 0811 608 7587

GARANSI : TUNTAS

SPESIALIS BESI & KACA

• Canopy Kaca, Canopy Seng/PVC
• Sekat Shower, Partisi Kaca, Pintu
Tempahan
• Pagar Besi, Jerjak, Kerangkeng
• Kasa Nyamuk, Tangga
HUB. 0823.6341.0707

Mengerjakan :
* Kanopi kaca
* Kasa nyamuk magnet
* Jendela casment * Shower kamar mandi
* Sledding door
* Pintu/partisi kaca
* Sledding window * DLL
Alamat: Jln.Karya Comp.Karya Centre no.6B
No telp. 0821 6567 5536

Untuk Perusahaan Distributor
Kriteria :
1. Pria, max. 35 thn min. SMA
2. Sehat jasmani rohani
3. Mengenal jalan kota Medan
4. Mempunyai SIM A dan SIM
C
5. Jujur dan bertanggung jawab

Hub: 0813 9793 0000/
0811 617 573.

JOB VACANCY

Seeking fun, energetic, customer-orientated females with good English skills
to join our team.
We are a small boutique island resort located in Sumatra and if you are motivated
and are ready to join a great team, we would
love to hear from you.

SMP dan SMA Nasional Khusus Fisika, Kimia dan Matematika. Guru datang ke Rumah Siswa. Hub. 0851.0351.1477 (ASAN)

Menerima murid Playgroup, TK dan SD, Lokasi
daerah Krakatau, Guru tamatan Singapore.
Hub. 0813 6178 8857 - 0812 607 4346.

0813 6085 1134, 0813 6258 8803,
0812 6077 8905, 061. 8472430 (Kantor)
Jl. Ring Road/Asrama Komplek.
Bumi Asri Blok C No. 106
(KANTOR PERMANENT)

Garansi : 3-5 Tahun, Survey Gratis
MELAYANI PENGENDALIAN :

TIKUS, NYAMUK, LALAT DAN KECOA

PRIVATE LES TK-SD-SMP-SMA/DWS
Nat+/Intl, Materi : Pelj Sekolah, Mafia, Akuntansi, Inggris,
Mandarin, Jepang, Komputer, Drawing, Sempoa, Piano,
Gitar atau Biola. Diajar oleh guru-guru Chinese Profesional.
Bersedia ke Rumah Murid. Juga sedia tempat Les.
HUB. 0823.6651.6335 (HARGA BERSAING)

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

IELTS Intensive/Active Communicator*
Limited Only: 0811 615 7997.

Stok, Kasir, Hutang, Piutang, Bengkel, Neraca/RL. 0852.8407.0707, 061.7880.454.
www.veas.accounting.com

ENGLISH 1-1 PRIVATE

LET’S SPEAK ENGLISH
SD-SMP-SMA-Conversation. Guru
datang ke Rumah. Banyak murid ada
Discount !!.0896.2863.6213

# LAUSE SPESIALIS LES (Garansi Nilai) #

Guru Bersedia Ke Rumah Murid, TK/SD/SMP, Semua Sekolah
Nasional/Internasional, Semua Pelajaran/Khusus Mafia/Inggris/
Komputer/Mandarin, Tamatan USU, PIA & Berpengalaman Ajar
Les 10 Tahun, Hub. (LAOSE) 0812 9849 1222

PUSAT REPARASI KOMPUTER

SOFTWARE AKUNTING

SOFTWARE UTK PEMBUKUAN/STOK

Utk Mini Market, Resto, HP, Butik, Sparepart
Timbangan Buah, Mesin Kasir, Printer Kasir
0812 6496 0788 - www.ekom-erp.com

SERVICE KOMPUTER
Problem Computer, Networking, Android,
buat Program - dll. (SIAP DITEMPAT).
HUB. HOK LI - 0851.0663.2005

ENGLISH + MANDARIN

Dosen/Guru Berpengalaman 15 Thn, Materi Internasional. HP. 0857 6086 6029

0878.6868 0777

BENGKEL

GENERAL ENGLISH
TOEFL & IELTS

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

Nona Tuition Specialist

KARYA PERMAI

0813 6167 9309

Primary & Secondary

All Subjects
Experienced Teacher
Free Trial Class
081396980858

Menerima Tempahan:

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

Komp.Ruko: Citra Garden Blok B2 no.3

LES TK-SD-SMP

Nat, Nat Plus, Int’l (Semua Pelajaran)
Mandarin (TK-SMA) PAGI-SORE-MALAM
Jl. Waringin-SEKIP-PETISAH
HP: 0813 1402 9352
0852 7719 2399

BELAJAR TRADING

Bisa trading sendiri atau Terima beres/hari
dapat 3% selama 100 X (Modal Rp. 17.300)
Hub. SMS “Petunjuk”
HP: 0812 6626 138
Telp: 021-4031 2288
www.ukfirstfx.com

BIMBEL IE (SUTOMO I & METH 2)

Jln. Pembangunan IV-Krakatau
TK-SMA. Berpengalaman ± 25 tahun.
Hub: MISS IE di 0819 1646 7434
(Tidak ke rumah murid)
DIJUAL/DISEWAKAN Excavator
Komatsu PC 200/7 (Tahun 2007).
Kondisi Bagus Siap Kerja. Hub.
0811.60.4841 / 0813.6095.8515

DIJUAL/RENTAL ALAT BERAT

• Doser D3C (Import)
• Doser D6D
• Excavator PC120-6 (Import)
• Vibro Sakai SV525
• Vibro Bomag BW211
HUB : 0823.6564.0475, 0823.6836.5723

PRIVATE LES MANDARIN

Mengajar pelajaran sekolah Khusus
Bahasa Mandarin dari TK-SD-SMP-SMA.
Dibimbing oleh Guru tamatan Sastra
China. Alamat Jalan Veteran dekat Sekolah
Sutomo 1. Hubungi: 0812 3674 8487.

CONVERSATION

PROGRAMS & General English
untuk karir dan pergaulan Anda

IELTS & Int.Sch.Tutorial

Hub : LEAD Komp. Multatuli A 32
(061) 4531927 / 0857 625 31318

Positions Vacant :

- Beauty Therapis/Restaurant Service
- Reception/Front Office

CREATIVE

Please forward CV at your earliest convenience to adamroffey@yahoo.com.au

Dibuka Kelas Baru / 3 in 1

DIBUTUHKAN SEGERA

DC Jl. Pancing Komp. MMTC AA No.17
Open : 13.30 - 20.30
COM
iP 7+ 128 red grs 10 bln intikom .............................. 11.8 Sam Gear S3 Classic New 2ND Grs 10/ NG 4.48/3.9/3.68
iP7 32 silver/black/128 black . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7/8.8 S8 black/orchid grey, grs Spore, fullset . . . . . . . . . . . 8.48
iP7 32 black, new iBox blm aktif . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8 S8+ black, GN 10/S8 black, violet, GN 10 . . . . . . . 9.9/8.8
iP7+ 32 black, new iBox blm aktif . . . . . . . . . . . . . . . 12.8 S7 EDGE silver GN 3/black 6/NG . . . . . . . . . . . . 6.3/6.5/6
iP7+ 256 black/7+ 128 gold mls ..................... 11.2/10.5 A7 2017 new, gold free level U .................................... 5.5
iP7 128 red, grs 8 bln, mls perfect .............................. 9.8 TAB S2 9.7” grs 6/Tab S2 8” grs 6/2 . ............. 5.5/4.5/3.9
iPad Mini 4 32 Gb, new, gold, cellular+WiFi . . . . . . . . 7.2 S6 EDGE+ Black Mls Perfect/S6 EDGE .......... 5.58/ 3.58
iPad Pro 9.7” 128, 4G new/12.9” gold, 4G ....... 12.9/11.5 Huawei P9 gold grs 10/Mate 9 Pro grey mls 100% . 4.48/8.88
iP7 32 rose blm aktif/128 aktif, new ... . . . . . . . . . . . 9/9.5 Huawei Mate 9 gold/Nexus 6P 64 Gb ................ 6.98/4.08
Oppo F1S 3/32/ F1S 4/64 Grs .......................... 2.58/3.08 Sony XZ/Z5 Premium/Z5 Dual ....................... 5.5/4.8/3.5
Fossil Q Smart Watch grs 2 thn inter ........................ 3.98 Sony XA Ultra yellow/white/XA rose ..................... 3.8/2.8
Sam Note 5 rose/gold/black .................... 4.88/4.5/4.3/3.9 BB Keyone new/BB Keyone grs 10 bln ................ 10.2/8.8
Asus Zen 3 4/64 fullset/std ................................... 3.8/3.5 Vivo V5s hitam, ex hadiah, grs 1 thn . . . . . . . . . . . . . . . 3
LG V20 grey, grs 8/NG, std ............................... 5.88/5.1 jt Vivo V5s+ rose gold, grs 10 bln, perfect ............... 3.98 jt
Oppo F1+ gold grs 6/F3+ black grs 10 bln ...... 3.38/5.58

DAZHONG TUITION

PRIVATE LES

- Pria (A); Pria / Wanita (B)
- Umur Max 40 thn (A); Max. 25 thn (B)
- Pendidikan Min. SMA (A,B)
- Memiliki SIM C/A/B1/B2 (A)
- Memiliki kendaraan pribadi dan SIM C/A (B)
- Rajin, jujur, bertanggung jawab (A,B)

Menerima Siswa SD dan SMP.
Guru berpengalaman lebih dari
15 Tahun. Jam Belajar Pagi,
Siang, Sore, Malam. Hubungi.
SUSANTO - 081265.081266

Lamaran lengkap diantar ke Harian Analisa
selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sejak
iklan ini diterbitkan dengan kode “SM-RMS”
dan kode posisi yang dialmar (A atau B) di
sudut kiri atas.

LOWONGAN KERJA

Kami Perusahaan yang berskala Internasional sedang mencari SDM baru yang berkompeten untuk ditempatkan sebagai :
Posisi :
1. Office Development Program (ODP)
2. Assistant Manager (AM)
3. Management Development Program (MDP)
4. Telemarketing (TM)
5. Financial Officer (FO)
6. Human Resources Department (HRD)

0823.1406.8888

CUMA Rp.395.000,-

All Subjects Sampoerna,
POS, SIS, Nanyang.
8 Years Experience.
Call : 0822.7309.3888

Syarat-syarat :

RELAX PONSEL
Jalan Sutrisno No. 292, seberang Pegadaian

Jl. Madong Lubis 75 C - D ☎ 4529918 - 4143872

1. SUPIR (A)
2. MARKETING (B)

TERIMA HP (TINGGI)

*B.INGGRIS + B.Mandarin + Komputer
Belajar Senin - Jum’at

Sebuah Perusahaan Otomotif membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan
di Bagian :

0851.0066.3999

★ ROBIN COM ★
Jl. Nibung II No: 108 (samping Medan Plaza)
HUB : 0811 650 7872/0811 651 7872/0815 3380 7872
Apple Watch 38 Mm (new, eks hadiah) .................................................................... 3.28 jt
Apple iPhone 7 Plus 128 Gb (komplit, grs 9 bln, mulus sekali) ................................. 9.98 jt
Apple iPhone 6 Plus 128 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ...................................... 4.78 jt
Apple iPhone 6 16 Gb (komplit, segel, mulus sekali) ................................................ 3.18 jt
Apple iPhone 5s 32 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ..................................... 2.38/2.18 jt
Apple iPhone 5s 16 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ..................................... 2.08/1.98 jt
Apple iPhone 5c/4s 16 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) .............................. 1.18 jt/880 rb
Apple iPhone 5 16Gb (Komplit, segel, mulus, 99.9 %) .............................................. 1.28 jt
Samsung Galaxy S8 (new, packing, grs) eks hadiah ................................................. 9.58 jt
Samsung Galaxy A57 (new, grs 1 thn) eks hadiah .................................................... 4.18 jt
Samsung Galaxy S7 EDGE (komplit, grs 1 thn) eks hadiah ....................................... 5.98 jt
Samsung Galaxy S7 (komplit, grs 7 bln, mulus sekali) ............................................. 4.98 jt
Samsung Galaxy Note 5 (komplit, segel, mulus sekali) ..................................... 4.28/3.88 jt
Samsung Galaxy S7/S6 EDGE (komplit, segel, mulus 99.9%) ........................... 4.18/3.98 jt
Samsung Galaxy Note 3 (komplit, segel, mulus 99.9%) .................................... 1.68/1.58 jt
Samsung Galaxy S5 (komplit, segel, mulus 99.9%) .......................................... 1.68/1.48 jt
Samsung Galaxy S8 Plus/C9 Pro (komplit, segel, mulus 90%) .......................... 5.88/3.78 jt
Samsung Galaxy C9 Pro (komplit, grs 11 bln, mulus sekali) ..................................... 5.48 jt
Samsung Galaxy J3 6 (komplit, grs 6/3 bln, mulus 99.9%) ............................... 1.58/1.38 jt
LG G5/G4 (komplit, segel, mulus sekali) .......................................................... 3.58/2.18 jt
BlackBerry Porsche 9983 (komplit, grs resmi 16/3 bln, mulus 99.9%) ...... 6.88/5.98/4.88 jt
BlackBerry Dallas (komplit, segel, mulus 99.9%) ...................................................... 2.28 jt
BlackBerry Q10/Q5 (komplit, segel, mulus 99.9%) ............................................. 780/680 rb
Thuraya XT Dual (komplit, segel, mulus 99.9%) ........................................................ 5.88 jt
Acer Iconia W4 (komplit, segel, mulus sekali) .......................................................... 2.18 jt
PS3 Slim (fullset, segel, mulus 99.9%) ..................................................................... 1.78 jt
Blacuview BU 7000 Pro Ram 4 Gb (Komp, segel, mulus sekali) ............................... 2.58 jt
LG G4 Stylus/Zenfone Go Tablet (komp, segel/grs 10 bln, mulus 99.9 %) ....... 1.18/ 980 rb
Oppo F3 (new, grs 1 thn) eks hadiah ........................................................................ 3.38 jt
TERIMA HP X-TRA TINGGI!!! SERVICE!!! UPGRADE!!!

LEMBAGA PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

JASA MULIA

Jl. Putri Hijau No. 18K Medan
Telp. (061) 455 2515 &
(061) 455 6515 & 0811 6399 099

AKUNTANSI DASAR SATU

Kualifikasi :

Jadwal
Selasa & Kamis
Sabtu & Minggu
Senin s/d Jumat
Senin, Rabu, Jumat

• Pria/ Wanita (Max35 tahun)
• Terbuka Untuk Fresh Graduate
• Menguasai bahasa Inggris min Pasif
• Menguasai komputer
• Penampilan Menarik dan Intelektual
• Dapat bekerja dalam team maupun individu
• Mempunyai motivasi kerja yang tinggi

Waktu
Dibuka
27 JULI 2017
18.00 - 20.00
12.00-15.00 &12.00-15.00 29 JULI 2017
09.00 - 12.00 14 AGUSTUS 2017
18.00 - 20.00 14 AGUSTUS 2017

PELATIHAN PERPAJAKAN
BREVET A & B + AKUNTANSI PAJAK

Jadwal
Senin, Rabu, Jumat
Sabtu & Minggu

Kirim CV lengkap anda ke email :
recruitment.forum9mdn@gmail.com

DIBUTUHKAN SEGERA

Waktu
09.00 - 12.00
15.00-18.00 &12.00-15.00

Dibuka
SEGERA
SEGERA

HW CCTV

Jln. Asia No. 4 Medan
Tlp: 061-7346093 - 0823 6500 6664
WA / HP : 0853 6222 6664
Paket 4 Chanel HD :
- 4 Buah Camera IR HD
Rp.
- 1 DVR 4 Chanel H. 264 HD
2.200.000
- 1 HDD 500 MB
- 1 Adaptor Central 5A 12V
- 50 Meter RgS9 + Power
- Ongkos Pasang Camera
Tersedia Paket 8 Chanel Lengkap Sama
Pasang Rp. 4.200.000
• Finger print + Instalasi : Rp. 1.600.000
• Running Text 1 Meter - 2 Meter
• GPS Tracker + Instalasi : Rp. 1.200.000

• KA & Staff Accounting
• KA & Staff Finance
• KA & Staff Auditor Internal & Eksternal
• KA & Staff Adm Pembukuan
• KA & Staff Marketing
• KA & Staff Pembelian
• KA & Staff QC & PPIC Industri Carton
• KA & Staff Teknisi IT/CCTV/ Programer/
Timbangan Digital
• KA & Staff Teknisi Engineering
• KA & Staff Bagian Legal Eks HRD/ Humas/
PPAT/ Hukum
• KA & Staff Konseptor/ Koresponden Pemerintahan Antar Negara
(Sastra : Indonesia/ Inggris/ Mandarin)
• KA & Staff Operation (Ware House)
• KA & Staff Public Relation (P/R)
• KA & Staff Reservasi Perhotelan
• KA & Staff Cargo Berlisensi DG, AVSEC:
Basic, Yunior, Senior

BINTANG CCTV
Jln. Gatot Subroto No. 51B
Tlp. 061 452 4046
HP. 0852 7000 4046

FASILITAS
• ANTAR JEMPUT
• SUB BBM RODA 2 DAN 4
• SUB BIAYA KOST
• GAJI + BONUS + BPJS + UANG MAKAN
• EVALUASI KARIR & GAJI/6 -12 BULAN

PAKET CCTV PROMO!!!
Paket 4 Channel

Paket 8 Channel

• 4 Pcs Camera HD
• 8 Pcs Camera HD
• 1 Pcs DVR 4 Channel • 1 Pcs DVR 8 Channel
• 1 Pcs HDD 500 Gb
• 1 Pcs HDD 500 Gb
• Adaptor + Kabel 50 M • Adaptor + Kabel 100 M
• Ongkos Pasang
• Ongkos Pasang
Rp 2.100.000
Rp 4.200.000
Mesin Absensi Sidik Jari Rp 700.000
Running Text 1 Meter - 2 Meter
Kami Mengutamakan Maintenance

NB :
• BATAS WAKTU MAX 60 HARI KERJA
• LAMARAN DAPAT DIKIRIM KE HARIAN ANALISA
KODE “FAST999” ATAU DAPAT DIKIRIMKAN KE
EMAIL ”needfast999@gmail.com”

LOWONGAN KERJA

Dibutuhkan segera:

derajat
3. Disiplin, jujur, rajin, bertanggung jawab & berpenampilan menarik
4. Mampu mengoperasikan
komputer
5. Mempunyai kenderaan
sendiri & SIM C
Lamaran lengkap anda beser ta No. HP dialamatkan
langsung ke Harian Analisa
dengan kode “SUKSES
0717” paling lambat 2 Minggu setelah iklan ini terbit.

PRIVATE LES

PRIVATE LES ENGLISH

1. STORE MANAGER
2. BUYER FOOD & NONFOOD STAFF ADMINISTRASI
Syarat :
3. CAPTAIN F&B
1. Pria
4. WAITER/WAITRESS
2. Minimal tamatan SMA/seSyarat-syarat sbb:
A. Mengerti dan mengetahui
semua produk retail
B. Berpengalaman min. 2
tahun di bidang yang sama
C. Jujur, disiplin dan bertanggung jawab
D. Mampu bekerja sama dalam team
Bagi yang berminat silahkan
mengirimkan lamaran lengkap ke Harian Analisa dengan kode “AA” selambatlambatnya 14 hari sejak
iklan ini diterbitkan.

INTERNATIONAL and Nat Plus School
Private (All Subjects) English Khusus
Murid Sutomo. Call : 0812.6474.2888

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

PT. ADVANCE Pest Control

Specialis aluminium & kaca

Guru sangat pengalaman, Eng-Indo, Bimbel, ABBA,
Ramah, Flexible, Disc Khusus. Hub.
0852.6210.3287, 0852.7627.9673, 0823.7065.6101

A-PLUS EDUCATION National/International TK,
SD, SMP, SMA, Mate, Fisika, Kimia, English, IELTS,
TOEFL. Guru berpengalaman tamatan USU.
Bersedia di panggil di Rumah/sebaliknya. Jl. Mabar
No. 4 B. HP. 0813.7552.9469 - Mr. HENDRA

AHLI BASMI
RAYAP
Bintang Glass

PRIVATE ANAK KEB. KHUSUS

Jl. Bintang No. 61E
TOEFL, IELTS, Conversation, and Overseas
Preparation. HP : 0813 6167 6683

ALFA OMEGA

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

DIBUTUHKAN SEGERA SOPIR ANTAR BARANG

Surat dilampirkan Surat lamaran lengkap
(beserta CV dan passphoto terbaru) dan
dikirimkan ke alamat email :
03vacancy@gmail.com dengan diberi
judul sesuai kode.
Paling Lambat 2 minggu setelah iklan ini
diterbitkan.

NB: Cantumkan No. telepon/Hp yang
bisa dihubungi.

MARKETING EXECUTIVE

LOWONGAN KERJA LOWONGAN KERJA

a) Wanita / Pria
b) Pendidikan min. D3 Akuntansi/ Management
(Fresh graduates are welcome)
c) Menguasai Ms. Office (Word, Excel, dll)
d) Menguasai Laporan Keuangan dan Akutansi/
Pembukuan
e) Memiliki pengalaman min. 2 tahun
f) Disiplin, jujur, rajin, teliti, dan tanggung jawab.

Jalan G.Krakatau No. 23-23 A
Medan

DIBUTUHKAN

DIBUTUHKAN SEGERA

- Pria, menyukai pekerjaan lapangan (1,2,3)
- Wanita, lancar menggunakan komputer (4)
- Supel, komunikasi lancar (5)
- Penempatan sesuai domisili (1 - 6)

BINTANG PRATAMA MOTOR

- RECEPTIONIST/FRONT DESK

Persyaratan : Wanita, usia 22 s/d 32 tahun, pendidikan
min. D3, komunikatif, jujur, ramah. Sopan, rapi dan
pekerja keras, bisa komputer, diutamakan pengalaman
dan punya kendaraan. Bersedia kerja pada hari Minggu/
Libur Nasional. Lamaran dapat diantar langsung ke:
THE PAVILION RESIDENCE, Jl. Perjuangan No.2
(belakang Auto2000/Toyota Makam Pahlawan).

1. SECURITY Posisi CHIEF, DANRU &
Anggota
2. INSTRUKTUR SECURITY
3. MANAGER/LEADER CLEANING SERVICE
4. MARKETING

1. Arsitek (ARC)

Surat lamaran kami terima selambat-lambatnya 5 Agustus 2017 dengan alamat

DIBUTUHKAN

KARYAWATI : Wanita, usia 17 s/d 30
tahun, pendidikan SLTP/SLTA. Lamaran
kerja SMS ke No. 0821 6500 4560 =
Nama, alamat, pendidikan, usia,
agama, No. Telp/HP yg bisa dihubungi
= (Kami tdk melayani panggilan tel).

1. KEPALA CABANG
2. SALES KOORDINATOR
3. SALESMAN
4. ADMINISTRASI
5. SALES COUNTER
6. MEKANIK
Syarat :

KERJA SAMPINGAN

Pria/Wanita, min. SMU/SMK, D3. S1 untuk
posisi siap kerja di Hotel Berbintang di Malaysia. Dengan persyaratan: Ikuti Pelatihan Singkat. Hubungi Jln. Karya Wisata
No. 15-D Medan Johor. K.P. PA. SARAGIH.
0852 6270 4985/061 4277 0410.

DIBUTUHKAN PELUANG KERJA

Dealer sepeda motor HONDA area
Medan dan Tanjung Morawa membutuhkan kandidat untuk posisi

DIBUTUHKAN

LES PRIVATE

Guru yang berpengalaman
mengajar. Semua Mata
Pelajaran Sekolah dari PG 6 SD Rp. 300 Ribu/Bulan.
HUB. 0812.64.77172

