
HARI demi hari, bulan demi bulan, dan
tahun demi tahun tanpa terasa telah me-
nelan masa kita. Nafas tersengal berjalan
seiring berpacunya waktu, yang setia
menuntun kita ke pintu kematian.

Seyogianya, dunia semakin kita jauhi,
akhirat yang kita semakin kita dekati.

Detik demi detik, waktu demi waktu dan
setiap helaan nafas kita, berkurang pula
usia kita, Satu hari berlalu, berarti satu hari
pula berkurang umur kita.

Usia yang tersisa di hari ini sungguh tak
ternilai harganya, sebab esok hari belum
tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu,
jika hari berlalu tapi tiada Kebaikan dan

Kebajikan yang kita lakukan maka akan
keringlah batin kita.

Jangan tertipu dengan usia muda, karena
syarat untuk mati tidaklah harus tua.

Jangan terperdaya dengan badan sehat,
karena syarat untuk mati tidak pula harus
sakit. Teruslah berbuat baik... berkata
baik...!

Kritisi semua yang tidak baik.
Walau tak banyak orang yang

mengenalimu, tapi kebaikan
dan kebajikan yang kita laku-
kanlah yang akan menuntun
kita pada kebahagiaan, dan
akan dikenang oleh mereka
yang kita tinggalkan...

*Setiap Manusia ada
Bagiannya*

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Dr Ir H Suharno MM

POSKOTATV.id — Kepolisian akhirnya
menetapkan Ny Zuraida Hanum,41, is-
tri Jamaluddin, seorang hakim yang ber-
tugas di Medan. Hasil penyidikan polisi,

Zuraida me-
rencanakan
m e m b u n u h
suaminya di-
bantu pembu-
nuh bayaran
berinisial JP
dan RP yang
diduga seba-
gai eksekutor-
nya.

Pe n g a m a t
hukum Stefa-
nus Gunawan

SH, MHum menilai, perbuatan ini sung-
guh keji. Advokat Ibu Kota ini tidak me-
nyangka kalau ternyata pembunuh hakim
itu istrinya sendiri dengan menyuruh dua
orang sebagaimana yang diungkap polisi
setempat.

”Saya prihatin, kok tega-teganya seo-
rang istri sampai menghabisi suaminya
sendiri, apalagi dengan menyuruh orang
lain dengan memberikan sejumlah im-
balan,” ucap advokat yang juga menja-
bat sebagai ketua Komite Bidang Pendi-
dikan dan Pengembangan Profesi Ad-
vokat Peradi (Perhimpunan Advokat In-
donesia) kubu Juniver Girsang ini.

Stefanus sependapat dengan pernya-
taan Kapolda Sumut Irjen Martuani Sor-
min yang menetapkan semua tersangka
dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 jo
Pasal 55 Ayat ke (1), 1e, 2e, KUHPidana,
Pasal 340 dengan ancaman pidana huku-
man mati atau penjara seumur hidup.

”Selain pasal tersebut, para tersang-
ka ini bisa juga dijerat dengan Undang-
Undang Kekerasan Dalam Rumah Tang-
ga (UU KDRT) atau juga Pasal 338 an-

caman hukuman

Di usia yang masih muda, dirinya
sudah mampu menciptakan lapa-
ngan pekerjaan untuk dirinya sendi-
ri bahkan untuk banyak orang, inilah
kebanggaan dirinya dapat memban-
tu banyak orang yang mempunyai il-
mu, kemampuan dan kemauan untuk
bekerja membangun dirinya untuk
menjadi orang.

”Saya dibesarkan dari keluarga yang
biasa-biasa saja, ayah saya seorang pe-
gawai negeri kami tumbuh dari keluar-
ga yang sederhana. Sebelum saya sele-
sai kuliah sudah mulai berwiraswasta.
Sampai kita bisa berdikari. Saya tidak
mengikuti jejak orang tua menjadi

POSKOTATV.id — Dibesarkan
dari keluarga yang biasa-
biasa, sedangkan orang
tuanya hanya sebagai
pegawai negeri, dirinya tetap
berdikari untuk menjadi
dirinya sendiri, dan tidak
ingin mengikuti langkah
orang tuanya menjadi
pegawai negeri.

� Bersambung ke Halaman 11

� Bersambung ke
Halaman 10

Stefanus Gunawan

Jangan tertipu dengan
usia muda, karena syarat
untuk mati tidaklah harus
tua. Jangan terperdaya
dengan badan sehat,
karena syarat untuk mati
tidak pula harus sakit.
Teruslah berbuat baik...
berkata baik...!

”



Dewan Penasihat: Mayjen (Purn)  Dr Ir H Suharno MM, Mayjen TNI (Purn) Asep Kuswani MSi, Han. Pemimpin Umum: Rully Rahadian. Pemimpin
Perusahaan: R Astrid Esther. Pemimpin Redaksi: Djoko Waluyo. Wakil Pemimpin Redaksi: Indra Gunawan. Redaktur Pelaksana: Lian Lubis.
Redaktur: Parulian Tambun. Layout: Budhi Gunawan Permana. Alamat Redaksi: Jl Pemuda No 289 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur 13220.

Telp: 021-22471168. Website: www.republik-online.com. Email: jokoleo@yahoo.com. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

No. 01 Tahun I
Januari 2020

Oleh: Rully Rahadian

J ika kasus utama dianggap
aib, anggaplah hal tersebut
sudah sangat memalukan
bagi dirinya sendiri dan ke-
luarganya, ditambah pula
hasil temuan pers dan in-
formasi dari masyarakat

bahwa tidak aibnya tidak hanya
sampai di situ. Ternyata masih ba-
nyak sederet perilaku minus yang
dilakukannya, seperti menyalah-
gunakan jabatannya untuk sebuah
keuntungan, perilaku hedon berle-
bihan yang tidak pantas dilakukan
oleh seorang pemimpin yang seha-
rusnya hidup bersahaja sebagai
panutan masyarakat. Ditambah la-
gi simpanan hidup yang dirumah-
kan dengan faslitas gaya hidup
mewah tersebar di setiap penjuru.

Bagaimana tidak membuat ma-
syarakat miris, ucapan dan tindakan

dalam balutan topeng yang ciamik,
ternyata menyimpan borok yang
baunya sedikit-demi sedikit keluar
melalui celah yang ada, dan mem-
buncah pecah menjadi polusi udara
bebas yang kenyatannya juga bukan
udara segar, dan mengganggu ruang
napas publik yang juga kini sangat
terbatas. Borok yang dibongkar dan
semakin ditoreh lebih dalam lagi
sebagai sangsi sosial akibat perbua-
tannya sendiri.

Memang tidak mudah menjadi
seorang pemimpin di kaki langit
mana pun juga. Masyarakat me-
nuntut integritas yang lengkap ba-
gi sosok yang menjadi panutan
dan saluran untuk menjalankan
amanahnya. Menjadi seorang Pe-
mimpin adalah tanggung jawab
yang sangat berat, terutama mem-
pertanggungjawabkan jabatannya

menjadi sebuah amanah yang ha-
rus memakai kacamata kuda, se-
hingga tidak terpengaruh lam-
baian tangan setan di kanan, kiri,
depan, belakang, yang seharusnya
disadari oleh si pempin itu, bahwa
keempat kutub di lingkar luar diri-
nya tersebut dijaga oleh malaikat
yang selalu mengingatkan dirinya
agar tidak berbuat nista. Ini ba-
rangkali sebuah bahasa naif, na-
mun dalam logika berpikir orang
dewasa selalu ada perbandingan
dan pertimbangan baik-buruk di
dirinya. Tinggal bagaimana ia me-
mutuskan langkah apa yang diam-
bil, serta akibat apa yang akan ia
terima sesuai keputusannya.

Jika kita mengenal kuliner ayam
geprek yang sekarang ada di setiap
kawasan, level kepedasan yang di-
tawarkan oleh penjualnya dapat
kita sesuaikan dengan kemampuan
perut kita mengolahnya. Leluhur
kita pun mempunyai sebuah formu-
lasi yang sangat hebat, dmana se-
orang pemimpin pun ada levelnya
seperti ayam geprek. Kita bisa me-
ngukur kadar dan level kepem-
pimpinan kita seperti kita memilih
level pedasnya ayam geprek, sehing-
ga kita tahu berada di mana level
kita sebagai seorang pemimpin. Be-
danya, level kepemimpinan ini bisa
kita pelajari dan terus kita tingkat-
kan levelnya tanpa berakibat nega-
tif pada tubuh kita, bahkan seba-
liknya. Sedangkan menyantap ayam
geprek kita tidak perlu pelajari lagi
agar kita mampu mengejar pedas
level tinggi, alih-alih kita akan men-
derita diare karena kita terus
menjajal tingkat kepedasan kita
yang sudah tertakar sebelumnya,
agar bisa menyantap ayam geprek
dengan level pedas tertinggi.

Leluhur kita sudah memilah
tingkat dan kualitas pemimpin
berdasarkan cakra yang ada pada
diri kita. Ajaran leluhur bangsa

Nusantara telah mengklasifikasi
cakra di tubuh kita denan bebera-
pa titik, yaitu dari level pertama,
atau yang yang terendah adalah
Mandala Kasungka, di mana sese-
orang masih berpikir mencapai ga-
ya hidup mewah, pikiranya masih
dikuasai oleh nafsu seks yang ti-
dak sewajarnya, gaya hidup hedon
yang berlebihan, gila akan kekua-
saan dan ingin menguasai baik wi-
layah maupun manusia lainnya,
serta sikap yang masih bersifat ke-
binatangan. Cakra ini terletak se-
kitar kemaluan. Level kedua ada-
lah Mandala Seba, di mana seo-
rang masih memikirkan dirinya
sendiri, tidak mempedulikan
orang lain. Tentunya hal buruk pa-
da level ini tidak separah di level
pertama. Letak cakra ini berada
pada pusat bagian perut. Di level
ketiga, terdapat Mandala Raja, di
mana manusia level tersebut mem-
punyai konsep dan berpikir me-
ngenai kebijakan dan kebajikan.
Letak cakranya di sekitar ulu hati.
Meningkat pada level keempat,
yang disebut Mandala Wening, di
mana manusia pada level ini sudah
menyadari dan memahami makna
kasih sayang atau welas asih. Posisi
cakranya ada pada dada. Di level
berikutnya atau level kelima, dis-
ebut Mandala Wangi, yang hanya
bisa dicapai oleh orang yang me-
mahami nilai kebenaran. Cakra le-
vel ini terletak di sekitar leher.
Pada level berikut, yang sebenar-
nya mutlak harus dimiliki oleh pa-
ra pemimpin adalah Mandala
Agung, di mana manusai pada le-
vel ini sudah mampu berpikir dan
berorientasi kepada nilai-nlai ke-
hidupan berbangsa dan bernega-
ra. Tentunya bukan jargon klise
dan topeng pembalut dusta yang
dikenakan agar memperoleh pe-
ngakuan sebagai manusia berperi-
laku mulia ini. Cakra level ini ter-

letak pada dahi. Sedangkan level
terakhir atau level tertinggi adalah
Mandala Hyang, di mana seseorang
sudah berpikir di tingkat kesemes-
taan. Suda tidak lagi memiliki syah-
wat keduniawian. Cakra level ini be-
rada pada ubun-ubun atau puncak
tertinggi pada diri manusia.

Sungguh luar biasa leluhur kita
meninggalkan warisan kearifan lo-
kal untuk menjadi manusia yang
ideal, khususnya untuk menjadi
seorang pemimpin. Tidak mudah
pastinya untuk mencapai level-le-
vel yang idela dalam urutannya
tersebut, namun kita bisa me-
ngambil nilai-nilai kebaikan yang
terdapat padanya. Zaman sudah
berubah, kemajuan sains dan tek-
nologi banyak mengubah pola
pikir manusia. Namun pada fitrah-
nya, manusia tetap sama. Tinggal
bagaimana kita mampu meramunya
menjadi sebuah konsep dan pola pi-
kir kehidupan yang ideal, serta
menjadikan setiap olah pikir, ucap
dan tidak kita menjadi sebuah man-
faat yang berharga untuk khalayak.
Sukses atau gagalnya seseorang
bukan terletak pada tinggi ren-
dahnya level dalam strata sosial di
masyarakat, namun pada level
mana integritas kita sebagai ma-
nusia dapat bersandar dengan baik.

Kualat bukan kata yang tidak re-
levan dengan zaman kekinian. Su-
dah banyak pejabat dan petinggi
negeri ini harus berujung pada kua-
lat dari hasil perbuatannya. Mung-
kin dengan bahasa lugas dan se-
dikit kampungan agar kita semua
bisa tersadar, bahwa diri kita ada-
lah refleksi pola pikir, pola ucap,
dan pola tidak kita sendiri. Kita
mampu menjaga diri kita pada le-
vel yang baik, atau kita akan ter-
makan oleh kualat yang kita ba-
ngun dan kita pelihara akibat per-
buatan buruk kita sendiri. (Penu-
lis adalah Pengamat Kebudayaan)

Kualat Akibat Syahwat

Oleh: Edi Sugianto

H ari Anti Korupsi Sedunia
(9 Desember) lalu menyi-
sakan kesan buruk bagi

bangsa Indonesia. Pasalnya, berde-
katan dengan itu, Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN),
Erick Thohir mencopot Direktur
Utama (Dirut) PT Garuda Indone-
sia Ari Askhara yang menyelun-
dupkan motor gede (moge) Harley
Davidson, dan dua sepeda Bromp-
ton. Tidak hanya itu, skandal ’wa-
nita simpanan’ turut menjadi mis-
teri bagi Sang Dirut.

Kasus demi kasus korupsi di ne-
geri ini semakin menggila dan
menjijikkan. Tak ada yang me-

nyangkal, bahwa korupsi adalah
musuh bersama. Sebab, korupsi
merusak bangsa dengan begitu
dahsyat. Menggerogoti ekonomi,
membusukkan politik dan sosial-
budaya, serta meluluhlantahkan
moral bangsa.

Memang, kenikmatan dunia se-
ringkali menipu manusia hingga ter-
sungkur dalam jurang keserakahan.
Keserakahan membuat orang buta
mata hatinya, tak peduli uang nega-
ra. Padahal, korupsi ’membusukkan’
(bahasa Latin: corrumpere) nama
Indonesia di mata dunia.

Menurut hemat saya, korupsi
adalah akibat dari gaya hidup he-

donis. Mari kita introspeksi diri.
Sebagai generasi bangsa, misalnya
mulai dari kecil: bagaimana me-
nyikapi pergantian tahun demi ta-
hun? Apakah sekadar berkumpul
di alun-alun kota? Dengan pesta
kembang api, serta bunyi-bunyian
trompet, bahkan cenderung hura-
hura. Masih perlukah introspeksi?
Bukankah hanya pendosa besar
yang enggan introspeksi?

Kemudian, dalam potret yang le-
bih luas, sudahkah para pemimpin
negeri ini bercermin firman-fir-
man Tuhan? Sejauh mana mereka
melayani rakyat sebagai amanah
Tuhan? Sudahkah Komisi Pembe-
rantasan Korupsi membantai ha-
bis tikus-tikus berdasi?

Oknum yang terjerat korupsi sa-
ngat variatif. Mereka berasal dari
pelbagai institusi, dari level bawah
hingga pucuk pimpinan. Tampak-
nya, mereka tak gentar dengan hu-
kuman apu pun. Faktanya, mereka
terus menambah daftar para ko-
ruptor.

Korupsi adalah extraordinary
crime, karena itu segelintir orang
yang memahami aksi koruptor. Ber-
beda dengan maling pada umum-
nya, koruptor menyusup lebih halus
dari angin malam dan mengintai
lebih sistemik daripada intelijen.

Korupsi juga bisa dilakukan kor-
porasi, banyak kasus sudah ter-

ungkap, perusahaan-perusahaan
’nakal’ mengalirkan uang ke ber-
bagai pejabat negara, demi meme-
nangi proyek tertentu. Bagaimana
pendekatan hukumnya? Sanksi
yang lebih tepat adalah tidak ha-
nya tanggung jawab individu se-
mata, namun juga sanksi adminis-
trasi korporasi.

Kita tahu, bahwa korupsi memi-
liki dua pola. Pertama, korupsi la-
yanan: aturan tidak diubah, na-
mun pelaksanaannya diseleweng-
kan. Korupsi semacam ini, semua
pihak bisa ’melihat’ kemudian
memberantasnya.

Kedua, korupsi aturan, pola ko-
rupsi ini dilakukan sehalus mung-
kin, sehingga sangat sulit dilacak
dan dideteksi, termasuk oleh KPK
yang konon super power. Sebab,
yang diselewengkan bukan pelak-
sanaan, melainkan kebijakan.
Dahsyat bukan?

Karena itu, dalam pemberanta-
san korupsi dibutuhkan manusia
yang jeli, berintegritas tinggi,
pemberani, serta mampu memba-
ca peta para koruptor yang sering
kali menggunakan cara-cara licik.

Lalu, hukuman apa yang pantas
untuk para koruptor? Aristoteles
(322-384 SM), pernah berpesan, bah-
wa ”Orang-orang besar bukanlah
mereka yang akalnya sempurna,
melainkan mereka yang dapat

mempergunakan yang terbaik dari
akalnya yang tidak sempurna itu.”
Kritik itu pun tertuju kepada para
koruptor yang realitanya tak satu
pun berlatarbelakang orang awam.

Para koruptor adalah para pe-
ngidap penyakit kalainan otak
(corrupted mind). Untuk menyem-
buhkan mereka, diperlukan tinda-
kan psikologis yang lebih serius
daripada menghadapi orang gila
pada umumnya.

Orang ’gila’ bukan yang kerap
kita lihat di simpang jalan, melain-
kan mereka yang berdasi, suka me-
nanam tebu di bibirnya, padahal
hatinya pahit, kecut dan berbisa.

Korupsi termasuk pelanggaran
moral secara sadar, maka untuk
memberi efek jera, seharusnya ju-
ga dengan ’hukuman moral’ setim-
pal. Saya sepakat dengan mereka
yang mengatakan, bahwa koruptor
harus disediakan tempat khusus,
bernama ’Kebun Koruptor’. Itu akan
menjadi shock therapy, yang mem-
beri dampak moral luar biasa.

Menurut hemat saya, jika meli-
hat dampak korupsi yang begitu
dahsyat, maka hukuman mati bagi
koruptor adalah sangat pantas.
Karena itu, undang-undang tindak
pidana korupsi perlu diperbarui
dan segera diterapkan. Berani-
kah? (Penulis adalah Dosen Institut
Agama Islam Al-Ghuraba Jakarta)

Hukuman Mati bagi Koruptor, Beranikah?

”HAI orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan
yang salah (tipu, korupsi, dan

sebagainya), kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku

dengan suka sama suka di
antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu.”
(An-Nisa’ [4]: 29)

AKHIR-AKHIR ini kita
sering dikejutkan dengan

berita-berita yang sarat
dengan aib. Bagaimana

tidak, tiba-tiba tayang di
televisi, seorang pimpinan

daerah, anggota lembaga
tinggi negara, pimpinan

BUMN dan lain sebagainya
sebagai tersangka kasus

tindak pidana korupsi. Tentunya kalangan pers
tidak tinggal diam menerima mentah-mentah

informasi dari pihak yang berwenang, sejumlah
jurus investigasi dijalankan, dan membludaklah

segala bentuk aib yang dilakukan
oleh pesakitan tersebut.
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S etelah berbagai sam-
butan selesai, Wakil
Wali Kota Semarang
dengan Bupati Ken-
dal mulai membuka

MMT yang di dalamnya tertulis-
kan undang-undang tentang dasar
penutupan lokalisasi ini. Acara di-
lanjutkan dengan penandatanga-
nan Deklarasi Penutupan, yang
sudah disiapkan oleh panitia, di
sebelah kanan panggung, semua
para toga (tokoh agama) tomas (to-

koh masyarakat) dan beberapa ta-
mu undangan yang hadir, bertan-
da tangan di MMT yang sudah di-
siapkan. Acara dari awal hingga
akhir berlangsung dengan kondusif
dan nyaman, tidak ada demo atau-
pun kerusuhan yang tidak diingin-
kan oleh semua pihak yang ada.

Dalam penutupan Kemensos RI
turut memberikan bantuan kepada
WPS dengan total bantuan Rp1,3
miliar. Bantuan kepada penerima
manfaat totalnya Rp1,3 milar de-
ngan rincian untuk Semarang 126
WPS dan 100 WPS untuk wilayah
Kendal, masing-masing menerima
bantuan sebesar Rp6 juta.

Dalam sambutannya, Direktur
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang (RTS &
KPO) Kementerian Sosial RI Drs
Waskito Budi Kusumo MSi merasa
bangga, dapat bertemu orang-orang
berani, terutama srikandi Jawa Te-
ngah, Wakil Wali Kota Semarang,
dan Bupati Kendal, Sekda Kendal,
tokoh TNI, Polri, tokoh agama, pe-
renima manfaat bantuan.

”Pelayanan sosial ini menjadi fo-
kus kita bersama, pertama-tama

kita bersyukur dengan kekuasaan
rahmat dan hidayatnya kita bisa
berkumpul di sini, kita bisa mem-
ulai kegiatan kegiatan positif dari
sini,” katanya mengawali sambu-
tannya dalam acara penutupan
lokalisasi Gambilangu.

Dijelaskan Waskito, bahwa ke-
giatan penutupan lokasi ini adalah
kegiatan yang ke-162, dari 169
kegiatan. Jadi ini sangat luar bia-
sa. Dari kementerian sosial beru-
saha untuk lebih dekat pada ma-

syarakat, dan para tokoh pemerin-
tah baik dari tokoh agama maupun
dari tokoh- tokoh politik lainnya.

”Ini perlu kita contoh bersama
bahwa launching penutupan bisa
dilakukan bersama-sama dari se-
marang dan Kendal. Dalam kesem-
patan berbahagia, kami laporkan,
kami dari kementerian sosial akan
memberikan bantuan sebesar
Rp1,3 miliar untuk kegiatan dan
bantuan terutama para penerima
manfaat dari Kota Semarang se-
banyak 126 orang, dan Kendal se-
banyak 100 orang,” tuturnya.

Diungkapkan Waskito, dalam
perspektif ini adalah titik nol,
terutama untuk yang mau hijrah, ti-
tik nol dari suatu perubahan yang
besar. Mudah-mudahan bantuan
dan bimbingan dari pemerintah
daerah ini bisa bermanfaat bisa me-
ngubah bahwa ke depan lebih baik.

”Jadi saya minta juga dukungan
dari masyarakat terutama dari pe-
nerima bantuan supaya dimanfaat
sebaik mungkin. Kedua, kehidupan
manusia tergantung dari mensent,
dan keberanian untuk berubah.
Contohnya saat ini yang ingin hijrah

Manusia yang Baik,
Hari Ini Lebih Baik
dari Hari Sebelumnya

POSKOTATV.id — Bertempat di Aula Terminal
Mangkang Semarang,  Lokalisasi Gambilangu
atau dikenal dengan GBL resmi ditutup
selamanya pada Selasa (19/11). Dalam launching
penutupan lokalisasi yang terletak di Rowosari
Atas, Mangkang Kulon, Semarang ini, turut
dihadiri Wakil Wali Kota Semarang Hevearita
Gunaryanti Rahayu, Bupati Kendal Mirna
Annisa, dan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RTS &
KPO) Kementerian Sosial RI Drs Waskito Budi
Kusumo MSi, tamu undangan serta warga
ataupun penghuni di kompleks tersebut, tak lupa
pula dari toga dan tomas sekitarnya.

pulang, ternyata dunia ini bukan
untuk laki- laki saja, ternyata ada
srikandi lainnya, mulai saat ini mu-
lailah menitih kehidupan lebih
baik. Dan saya yakin bisa, dan kami
tetap monitor begitu perkem-
bangannya bagus kami akan be-
rikan bantuan pengembangan UKM
bagi penerimaa manfaat. Kami mo-
hon bimbingan Bupati dan Wali
Kota bagaimana ini bisa menjadi
contoh yang bekas tempat ini bisa
dikaryakan untuk tempat kuliner,
wisata lainya, karena Jawa Tengah
menjadi salah satu destinasi wisata
Indonesia,” katanya disambut tepuk
tangan para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Wakil Wali
Kota Semarang Hevearita Gunar-
yanti Rahayu mengatakan, bahwa
mengubah kebiasaan bukanlah
hal yang muda. Terlebih kebiasan
tersebut telah menjadi budaya
yang berjalan puluhan tahun ku-
rang lebih sejak tahun 1965 lokali-
sasi ini sudah ada. Dan tentunya
sesuai dengan aturan, sesuai de-
ngan keputusan Kementerian So-
sial, maka mau tidak mau, suka
tidak suka, memang harus ditutup.

”Pada hari ini sudah resmi ditu-
tup dan tentunya kami atas nama
jajaran Kota Semarang bahwa
penutupan ini luar biasa tanpa ada
masalah, dan WPS bisa menerima
tentunya kami tidak akan tinggal
diam, bahwa Pemerintah Kota Se-
marang ini berkomitmen akan
membuat tempat yang dulu men-
jadi lokalisasi untuk menjadi tem-
pat yang bagus, karena di sini ada
tim 9 yang akan mengkaji tentu-
nya akan menjadi tempat yang
produktif, tempat yang berman-
faat untuk masyarakat Kota Sema-
rang. Juga wisata yang bermanfaat
kedepannya,” tuturnya.

Wakil Wali Kota tersebut juga
berharap, embak-embak yang
sudah mendapat bantuan dari Ke-
menterian Sosial sebesar Rp6 juta
akan menjadi alat bantuan hidup
untuk lebih maju ke depan, dan

bermanfaat. Dan wiraswsata yang
handal dan menjadi wanita-wanita
yang hebat. ”Ini adalah bukti bah-
wa kaum perempuan mendukung
penuh para WPS menjadi wanita-
wanita yang hebat,” pintanya.

Di sisi lain sebagai Bupati Ken-
dal Mirna Annisa menegaskan, ke-
hadiran dan keberanian untuk ha-
dir pada acara penutupan lokalisa-
si saat ini, menandakan ini semua
perempuan-perempuan hebat.

”Saya pastikan mempunyai nia-
tan untuk memperbaiki diri. Kena-
pa, perepuan-perempuan ini hadir
ke sini dengan keberanian dengan
tekat untuk memperbaiki dirinya.
Dan manusia yang baik adalah ma-
nusia yang hari ini lebih baik dari
hari sebelumnya. Dan saya pasti-
kan perempuan WPS ini sekemba-
linya dari sini hidupnya lebih ber-
kah,” pungkasnya.

Dijelaskan Mirna, bahwa di ta-
hun 2017 ada niatan dari Pemkab
Kendal dan Kota Semarang saat
itu untuk membawa masyarakat
kepada suatu perubahan yang le-

bih baik. Tata cara hidup yang le-
bih berkualitas.

”Kalau bicara Kendal-Kota Se-
marang seperti orang yang tidak
bisa dipisahkan. Selalu bersinggu-
ngan. Perbatasannya padat semua.

Bila ada urusan jalan tol pasti Ken-
dal Semarang, sampai macet pun
dulu Kendal Semarang. Ada yang
baik Kendal dapat berkah kita bi-
sa berkaloborasi bareng jadi kita
satukan keinginan bersama ini
dan didukung oleh Kementerian
Sosial yaitu Indonesia bebas dari
prostitusi 2019. Mudah-mudahan
ini satu hal yang bisa kita konkrit-
kan bersama. Semua perempuan
yang hadir di sini orang hebat se-
mua, sudah mempunyai niatan
baik, saya yakin pulang dari sini
bisa lebih hebat. Apa pun itu jadi-
lah perempuan hebat. Tidak perlu
neko-neko. Kadang hebat itu bukan
ditentukan dari jabatan, bukan di-
tentukan dari pangkat, tapi hebat
itu lahirnya dari hati dan bagaima-
na tetangga sekeliling kita mampu
merasakan apa yang kita lakukan.
Itulah perempuan hebat buat saya.
Terus berjuang, terus perbaiki kua-
litas diri dalam hidup kedepan,”
katanya disambut tepuk tangan.

Untuk itu sekali lagi Bupati Ken-
dal menegaskan, bahwa pemerin-
tah kota semarang baik kabupaten
Kendal tidak akan tinggal diam.
Tetap akan menginformasikan
dan mengajak pemerintah kabu-
paten kota untuk berbuat lebih ba-
nyak yang terbaik untuk panjena-
ngan. ”Semoga bermanfaat bersa-
ma. Jadilah orang yang berman-
faat, bahwa dunia ini tidak akan
pernah berubah tanpa adanya pe-
rempuan-perempuan yang ingin
memperbaiki dirinya dan kualitas-
nya,” tutupnya. (lian tambun)

LAUCHING PENUTUPAN LOKALISASI GAMBILANGU — Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kanan),
Bupati Kendal Mirna Annisa (dua kana), dan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
(RTS & KPO) Kemensos RI Drs Waskito Budi Kusumo MSi (dua kiri), dan Wakil Buapti Kendal Masrur Masykur saat
menghadiri Launching Penutupan Lokalisasi Gambilangu di Aula Aula Terminal Mangkang Semarang.

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri), dan Bupati Kendal
Mirna Annisa ketika memberi sambutan.

Drs Waskito Budi Kusumo saat menyampaikan kata sambutan.
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POSKOTATV.id — Setelah kosong
beberapa bulan, akhirnya jabatan
Kabareskrim Polri terisi sepeninggal
Idham Azis menjadi Kapolri terisi.
Tertuang dalam Surat Telegram Pol-
ri Nomor STKab/3229/XII/KEP/2019
tertanggal 6 Desember 2019, Listyo
Sigit Prabowo mantan ajudan Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) menggan-
tikan Idham.

Lantas, siapakah Irjen Listyo Sigit
Prabowo? Bagaimanakah perjalanan
kariernya? Irjen Listyo Sigit merupa-
kan lulusan Akademi Polisi atau
Akpol 1991 silam.

Ia pun juga lulusan S2 di Univer-
sitas Indonesia. Tesis yang diambil
saat itu tentang penanganan konflik
etnis di Kalijodo.

Pria kelahiran Ambon, Maluku
pada 5 Mei 1969 ini rupanya pernah
menjadi ajudan Presiden Jokowi. Te-
patnya pada 27 Oktober 2014, Irjen
Listyo Sigit Prabowo ditunjuk se-
bagai ajudan Jokowi.

Tak hanya itu, pada 2009 silam, ia
menjadi kapolres Pati. Kemudian
pada 2010, Listyo Sigit menjabat

kapolres Sukoharjo. Listyo Sigit
Prabowo merupakan jebolan jebolan
Akpol 1991. Kariernya terbilang
moncer, ia pernah menjadi Kapolres
Pati pada 2009.

Kemudian pada 2010, Listyo Sigit
menjabat kapolres Sukoharjo. Per-
nah menjadi wakapoltabes Sema-
rang dan pernah menjabat sebagai
kapolresta Surakarta pada 2011.

Penunjukan Listyo Sigit Prabowo
ini mendapat apresiasi dari Wakil
Ketua DPR RI Aziz Syamsudin. ”Pe-
nunjukan itu sudah tepat. Karena sa-
ya melihat sudah sesuai dengan re-
kam jejaknya selama ini. Integritas
dan kompetensi di bidang reserse ju-
ga bagus. Apalagi dia sudah 28 tahun
memiliki masa dinas sebagai per-
wira,” kata Aziz Syamsudin di Jakar-
ta, Jumat (6/12/2019).

Menurut Aziz, Listyo Sigit Prabowo
juga memiliki karier yang panjang
dan cemerlang di kepolisian. ”Dia
sudah pernah menjadi kapolda, Kadiv
Propam. Juga pernah menjadi ka-
subdit di Bareskrim dan direktur
reskrim polda,” tambah Aziz. (*)

Siapa Irjen Listyo Sigit
yang Jabat Kabareskrim

Kodim 0603/Lebak Berhasil
Selamatkan Sembilan Orang
Korban Terjebak Longsor
POSKOTATV.id — Tim Penanggula-
ngan Bencana Kodim 0603/Lebak
Korem 064/MY berhasil menye-
lamatkan sembilan orang korban
yang terjebak longsor tambang
emas di Kecamatan Cibeber, Kabu-
paten Lebak, Sabtu (7/12/2019).

Tim Penanggulangan Bencana
Kodim 0603/Lebak bekerja sama
dengan Kepolisian, BPBD, SAR,
PMI, relawan dan masyarakat.

Akibat dari longsor tersebut, ter-
dapat beberapa daerah terkena
dampaknya di antaranya, akses
jalan provinsi dan poros jalan desa
masih terputus akibat timbunan
material tanah.

Saat ini kondisi debit air dialiran
sungai Cimadur sudah normal dan
masyarakat sudah mulai kembali ke
rumahnya masing-masing.

Tim Penanggulangan Bencana
Kodim 0603/Lebak pasca terjadi-
nya longsor yang disebabkan cu-
rah hujan yang tinggi dan luapan
Sungai Cimadur, tim gabungan
melaksanakan pembersihan mate-
rial longsor yang menutup akses
jalan Gunung Luhur dan Desa
Ciusal.

POSKOTATV.id — Upaya mena-
namkan kecintaan anak-anak
kepada polisi sejak dini terus di-
lakukan Polsek Kalideres Polres
Metro Jakarta Barat. Kali ini di-
adakan di Sekolah Mahabodhi
Vidya, Jalan Palm Anggur Kav 8
Kompleks Perum Citra 3 Pega-
dungan, Kalideres Jakarta Barat,
Kamis (5/12/2019).

Kapolsek Kalideres AKP In-
dra Maulana menyampaikan,
program ini bertujuan untuk
menanamkan kedisiplinan dan
memberikan proses pembela-
jaran tentang tata tertib berla-
lu lintas kepada anak-anak se-
jak dini.

”Kegiatan yang dipimpin
Panit Binmas polsek Kalideres
Polres Metro Jakarta Barat
Iptu Watiasih menyampaikan
materi perkenalan tentang
rambu-rambu lalulintas dan
pengenalan tugas-tugas di ke-
polisian,” ujar Indra.

Dengan kegiatan ini, diha-
rapkan juga si anak paham tu-
gas mulia seorang polisi, jiwa
ksatria, jujur dan disiplin da-
pat dicontoh dan menjadi ka-
rakter pada saat mereka sudah
dewasa nanti. Juga si anak ti-
dak fobia terhadap polisi, dan
merasa bangga dengan polisi
sebagai pelindung, pengayom
dan pelayan masyarakat.

”Kegiatan ini juga dilakukan
untuk menanamkan kecintaan
anak-anak kepada polisi. Se-
lain itu dengan ditanamkan se-
jak dini, diharapkan para siswa
ini kelak bisa lebih disiplin dan
mematuhi segala peraturan la-
lu lintas,” tandasnya. (*)

Pada pelaksanaannya, Dandim
0603/Lebak mengerahkan perso-
nel gabungan yang terdiri dari,
personel Kodim 0603/Lebak,
BPBD Kabupaten Lebak, SAR Le-
bak, PMI Lebak, ormas/relawan
dan masyarakat dengan menggu-
nakan lima unit alat berat.

Sembilan orang masyarakat
yang terjebak longsor di lubang
bekas tambang emas berhasil dise-
lamatkan oleh Tim Penanggula-
ngan Bencana Gabungan Kodim
0603/Lebak dan selanjutnya di-
adakan pemeriksaan medis oleh
PMI Kabupaten Lebak.

Dandim 0603/Lebak Letkol Kav
Yudha Setiawan menyampaikan,
pasca terjadinya longsor akibat
curah hujan yang tinggi dan luapan
sungai, personel tim penanggu-
langan bencana gabungan terus
melakukan pendataan agar tidak
terdapat lagi korban akibat longsor.

”Selanjutnya, tim melakukan
pembersihan material yang me-
nutup jalan akibat longsor, dan
melakukan siaga untuk menganti-
sipasi terjadinya banjir susulan,”
jelasnya. (*/Pendam III/Siliwangi)

POSKOTATV.id — Pihak kepolisian pada dasarnya memiliki ber-
bagai jenis granat asap yang digunakan sesuai dengan fungsin-
ya. Penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengidentifikasi
jenis granat asap yang meledak di kawasan Monumen Nasional
(Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2019). Termasuk juga
adanya daya ledak pada granat tersebut.

Beberapa jenis granat asap tersebut, baik dalam penindakan,
dalam kejahatan bereskalasi tinggi, dan kemudian ada kaitan-
nya dengan ketika kita harus memberikan dampak terhadap aksi
unjuk rasa.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes
Asep Adi Saputra menyampaikan, Tim Labfor kini masih menyeli-
diki penyebab granat asap meledak di kompleks Monas dan me-
lukai dua anggota TNI.

”Puslabfor masih menyelidik serpihan-serpihan itu bisa memas-
tikan apakah itu granatnya granat asap atau yang lain tapi dugaan
awal adalah granat asap,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Yusri Yunus, di RS Polri, Rabu (4/12/2019).

Soal keberadaan granat asap di Monas juga masih dicari tahu.
Yusri memastikan, benda tersebut bukan milik kepolisian. ”Tidak
ada, tidak ada punya polisi. Siapa bilang punya polisi,” katanya. (*)

Tim Penanggulangan Bencana Gabungan Kodim 0603/Lebak Korem 064/MY saat
membersihkan material longsor di Kecamatan Cibeber.

Tim Penanggulangan Bencana Gabungan Kodim 0603/Lebak Korem 064/MY
melakukan pembersihan material yang menutup jalan akibat longsor.

 Irjen Listyo Sigit Prabowo

Granat Siapa yang Mencederai
Anggota TNI di Monas

Tanamkan Cinta
pada Anak Sejak Dini
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Skandal Harley Davidson di Pesawat Garuda

Dirtipideksus Polri: Kami
Tunggu Perkembangan

yang sangat cerdas. Akan tetapi ada kelebi-
han Bung Karno. Dia pejuang, diplomat nega-
rawan, politisi, teknokrat, proklamator dan pre-
siden. Dia manusia paripurna. Seorang yang
mengorbankan diri sebagai pembebas rakyat
tertindas. Seperti Gandi juga. Jejak perjua-
ngannya mengikuti apa yang dilakukan Yesus
dan Nabi Muhammad. ”Bangsa Indonesia ha-
rus menghornati dan menghargainya tanpa ba-
tas. Itulah penggali Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi bangsa,” tuturnya.

Di sisi lainnya. Ubedilah Badrun, direk-
tur eksekutif Center for Social, Political,
Economic and Law Studies (Cespels) mene-
gaskan, betul, jika mayoritas anggota DPR/
MPR pendukung pemerintah maka fungsi

DPR akan cende-
rung hanya seba-
gai kumpulan ’tu-
kang ketuk palu’.
Artinya, DPR/
MPR cenderung
hanya mengesah-
kan saja. Meski-
pun fungsi legisla-
tif fungsi penga-
nggaran dan fung-
si pengawasan te-
tap melekat pada

anggota parlemen tersebut sebagaimana
tertuang dalam UUD 1945 dan UU MD3.

Adanya wacana masa jabatan presiden
Jokowi tiga periode, kata Badrun, itu sangat
bertentangan dengan UUD 1945 yang saat
ini berlaku. Sebab, dalam Pasal 7 UUD 1945
dinyatakan, bahwa presiden dan wakil presi-
den memegang jabatan selama lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali da-

POSKOTATV.id
— Presiden Joko
Widodo menolak
dengan tegas wa-
cana jabatan pre-
siden tiga perio-
de, dan dipilih
oleh Majelis Per-
musyawaratan
Rakyat (MPR).

”Ada yang ngo-
mong presiden dip-
ilih tiga periode.
Itu ada tiga, menurut saya, satu ingin me-
nampar muka saya, kedua ingin cari muka, ke-
tiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” tegas
Jokowi saat berbincang bersama awak media
di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019).

Jokowi menyatakan, sejak awal menolak
rencana amandemen UUD 1945 untuk me-
ngembalikan MPR sebagai lembaga terting-
gi negara.”Sejak awal, sudah saya sampai-
kan, saya ini produk dari pemilihan lang-
sung,” ucapnya.

Jokowi meminta agar persoalan penghi-
dupan kembali Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) tidak melebar dan hanya fokus
terhadap permasalahan ekonomi global.
”Jangan melebar ke mana-mana, kenya-
taannya seperti itu kan. Presiden dipilih
MPR, presiden tiga periode, presiden satu
kali delapan tahun. Seperti yang saya sam-
paikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amen-
demen. Kita konsentrasi saja ke tekanan
eksternal yang bukan sesuatu yang mudah
untuk diselesaikan,” tegas Jokowi.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari Prof
Dr John Pieris SH, MS, anggota Komisi Kaji-
an Ketatanegaraan MPR RI, Guru Besar Hu-
kum Tata Negara UKI Jakarta, berpandangan,
Ir Sukarno adalah seorang ideolog besar abad
20. Dia juga filsuf kontemporer yang memadu-
kan filsafat rasionalisme humanisme dan kri-
tisme. Dia patut disejajarkan dengan Karl Pop-
per yang menganggungkan filsafat rasionalis-
me kritis. Dia dengan Gandi adalah filsuf Asia

Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

’Menjerumuskan!’

”Itu masih ditangani (Bea dan Cu-
kai) bersama instansi perpajakan.
Kami masih menunggu bagaimana
nanti perkembangannya, tapi sam-
pai saat ini kami masih memonitor
penanganan kasus itu,” ujar Direk-
tur Tindak Pidana Ekonomi Khusus
(Dirtipideksus) Bareskrim Polri
Brigjen Pol Tornagogo Sihombing
menjawab Breakingnews.co.id saat
dihubungi, Senin (9/12/2019).

Tornagogo yang mendapat promo-
si sebagai Kapolda Papua Barat ini
enggan memastikan langkah apa
yang akan dilakukannya menyikapi
kasus yang menyeret Direktur Uta-
ma Garuda Indonesia I Gusti Ngu-
rah Askhara dkk, itu. ”Masih belum,
masih menunggu lah, kami masih
memonitor,” ucapnya.

Saat ditanyakan apakah terkait
dengan unsur pidana yang dilaku-
kan (perbuatan Ari Askhara dkk)
dibenarkan secara hukum, Torna-
gogo menjawab dengan berdiplo-
masi, itu kan konteksnya, kan me-
mang Bea Cukai yang akan meni-
lainya, karena di dalam itu kawa-
san Kepabeanan. ”Jadi itu mere-
ka yang akan menilainya, kasus itu
seperti apa,” ujarnya.

Ari Askhara bersama Direktur
Capital Human Garuda Indonesia

Heri Akhyar, Direktur Teknik dan
Layanan Garuda Indonesia Iwan
Joeniarto serta Direktur Kargo
dan Pengembangan Usaha Garuda
Indonesia Mohamad Iqbal diketa-
hui berada dalam pesawat Garu-
da terbaru jenis Airbus A330-900
Neo dari Toulouse, Perancis pada
Sabtu (16/11/2019) lalu.

Pesawat itu membawa motor Har-
ley Davidson dan sepeda Brompton
yang tidak dilengkapi dengan doku-
men resmi hingga diperkirakan
merugikan keuangan negara ratu-
san hingga miliaran rupiah dari sek-
tor pajak dan jasa.

Sebelumnya, praktisi hukum Ka-
maruddin Simanjuntak, SH men-
desak aparat penegak hukum Pol-
ri dan Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menangkap Ari As-
khara dan memproses secara hu-
kum kasus penyelundupan Harley
Davidson dan sepeda Brompton di
pesawat Garuda tipe terbaru Air-
bus A330-900 Neo.

Sebab upaya memasukan ba-
rang mewah tanpa dilengkapi do-
kumen yang dilakukan rombo-
ngan Ari Askhara, merupakan tin-
dakan pelanggaran hukum dan
nyata-nyata telah terpenuhi unsur
pidananya. ”Tindakan melawan

hukumnya adalah persekongkolan
jahat, penyalahgunaan wewenang,
tindakan melawan hukum me-
nyembunyikan barang-barang me-
wah yang diimpor tanpa dokumen
sehingga merugikan pajak nega-
ra. Perbuatan yang seperti ini ti-
dak boleh dibiarkan, karena bisa
memberikan contoh buruk bagi
yang lain,” ucap Kamaruddin Si-
manjuntak kepada Breakingnews.
co.id, Senin (9/12/2019).

Kamaruddin menilai tindakan Ari
Askhara dkk bisa digolongkan ke
dalam sikap anasionalis sebagai se-
orang pejabat. Sebab yang dilaku-
kan hanya memikirkan kepenti-
ngan pribadi dan kelompoknya di-
atas kepeningan bangsa dan negara.

Secara pribadi Kamaruddin me-
ngaku mengenal Ari Askhara se-
jak 2018. Bahkan, saat Ari Askhara
menjabat sebagai dirut Pelindo III

Surabaya, pengacara yang dikenal
vokal ini pernah melaporkan Ari
Askhara ke Bareskrim Polri ter-
kait kebijakannya menaikan tarif
pelabuhan sebesar 200 persen
terhadap para importir bahan ba-
kar minyak (BBM).

”Saya sudah tiga kali melaporkan
Ari Askhara dkk ke Bareskrim Pol-
ri dalam perkara pemerasan dan
menaikkan tarif pelabuhan sebesar
200 persen untuk importir BBM saat
menjabat dirut Pelindo 3 Surabaya.
Namun banyak tangan yang melin-
dunginya, sebab ketika kasusnya su-
dah masuk tahap pro justisia, beliau
langsung dimutasi dan justru men-
dapat dihadiahi promosi sebagai
dirut Garuda,” ujar Kamaruddin.

Kamaruddin menilai, Ari Askha-
ra merupakan ’simpanan’ orang
kuat semasa Kementeriaan BUMN
dipegang oleh Rini Soemarno. Pas-

ca masuknya beliau ke Garuda se-
kitar November 2018,

”Kebijakan Ari Askhara dinilai
mencekek leher, akan tetapi posisi-
nya tetap sangat kuat dan tidak ter-
goyahkan serta namanya diidolakan
semasa Kementerian BUMN dipe-
gang Rini Soemarno,” ungkapnya.

Kini, Menteri BUMN Erick Tho-
hir telah memberi sinyal yang tegas
terkait kasus Ari Askhara. Kama-
ruddin berharap KPK dan Bares-
krim Polri dan Polda Metro Jaya ti-
dak diam dan segera menangani
kasus tersebut secara hukum.

”Publik menunggu, kapan Polri
dan KPK berani menangkap dan
menahan yang bersangkutan untuk
diproses ke pengadilan. Sebab telah
terbukti merugikan keuangan nega-
ra khususnya dari pajak pendapa-
tan negara, sektor impor barang dan
jasa,” pungkasnya. (*)

POSKOTATV.id — Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) memastikan terus
memonitor perkembangan penanganan kasus
penyelundupan Harley Davidson dan sepeda
Brompton di pesawat Garuda tipe Airbus A330-
900 Neo, yang kasusnya tengah ditangani pihak
Kepabeanan Bea Cukai dan internal Garuda.

Brigjen Pol Tornagogo Sihombing

lam jabatan yang sama hanya untuk satu
kali masa jabatan saja. Ini artinya, masa ja-
batan presiden Indonesia adalah dua perio-
de. Jika mau tiga periode harus amandemen
UUD 1945. ”Ini akan sulit karena menyita
waktu perdebatan di MPR dan di arena pu-
blik yang akan panjang,” tandasnya.

Argumen lainnya, kata Badrun, yang le-
bih substantif adalah, presiden tiga perio-
de itu bertentangan dengan spirit refor-
masi dan spirit demokrasi. ”Semestinya
elite politik tidak membesarkan wacana
tiga periode jika mereka masih memiliki
spirit reformasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Emrus Sihombing sebagai
direktur eksekutif Lembaga Emrus Corner
mengutarakan,
usul kader yang
boleh jadi sama
dengan agenda
partainya supaya
jabatan presiden
tiga periode, ha-
rus introspeksi
diri dengan mem-
pertimbangkan
agar partai terse-
but berada di luar
koalisi pemerin-
tah, pasca pernyataan Presiden Jokowi bah-
wa usulan itu dinilai dapat mendorong diri-
nya jatuh terjerumus.

Pernyataan presiden tersebut, menurut
saya, sangat keras, tegas dan eksplisit de-
ngan menggunakan pilihan diksi, ’menje-
rumuskan’. ”Pilihan diksi ini mengandung
makna tunggal, sama sekali tidak menim-
bulkan multitafsir,” tuturnya.

Dikatakan Em-
rus, bila dilihat da-
ri seluruh narasi
yang disampaikan
presiden, maka
kata ’menjeru-
muskan’ mempu-
nyai makna yang
relatif sama, baik
dilihat dari kono-
tatif maupun de-
notatif. ”Artinya,
orang yang men-

gusulkan atau mewacanakan jabatan presi-
den tiga periode tersebut berupaya mendo-
rong agar Jokowi jatuh tersungkur dan atau
masuk jurang. Jadi, usulan tersebut sangat
disayangkan,” tegas.

Oleh karena itu, Emrus berpendapat, para
politisi tersebut harus mempertanggungja-
wabkan pernyataan yang sudah disampaikan
ke ruang publik itu. Salah satu bentuk pertang-
gungjawaban publiknya, bisa saja partai di ma-
na orang yang mengusulkan tersebut sebagai
kader, mempertimbangkan agar partainya se-
baiknya berada di luar koalisi pemerintah.

Pandangan lain pun ditegaskan Handoyo
Budhisedjati ketua umum VOX Point In-
donesia, dirinya merasakan bahwa wacana
amandemen UUD45 itu masih sebatas waca-
na. Karena masih wacana maka sepeti bola
liar, masing-masing pihak mempunyai kepent-
ingan sendiri. Dan dugaan Handoyo, semuan-
ya cuma ’test the water’. Semua ingin umpan
balik dari pernyataan-pernyataan yang dibuat.
”Yang harus diwaspadai adalah, jangan sam-
pai wacana-wacana yang dilemparkan itu ma-
lah berakibat pada mengristalnya pandangan
tentang perlu atau tidak perlunya amande-
men. Karena itu akan membelah bangsa ini
dengan polarisasi yang berlebihan,” tegasnya.

Untuk itu Handoyo meminta, hendaknya
semua pihak dapat berpikir untuk kebaikan
bangsa ini ke depan, bukan untuk ke-
pentingan golongan saja. Utamakan untuk
kepentingan rakyat. (lian)

John Pieris

Ubedilah Badrun Emrus Sihombing

Handoyo Budhisedjati
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Abhinna
(Kemampuan Batin)

A BHIMMA adalah kemampuan batin yang le-
bih tinggi, yang hanya dapat dimiliki oleh mere-
ka yang berhasil dalam meditasi, bila kehidupan

yang lampau maupun saat ini ia sukses dalam meditasi,
maka sisa kemampuan itu masih dapat terlihat dalam
kehidupan yang sekarang.

Pencapaian Abhinna sangat beragam bagi setiap orang,
karena berkaitan dengan obyek meditasi yang di-
gunakannya ketika bermeditasi.

Contoh: Bila kita menggunakan obyek zat padat (pathavi),
maka kita dapat membuat segala sesuatu menjadi padat,
walaupun orang lain melihatnya sebagaimana adanya, mis-
alnya seseorang yang dapat berjalan diatas air, baginya air
itu telah menjadi padat, tetapi orang lain mengatakan/
melihat ia sedang berjalan diatas air.

Dalam pencapaian kemampuan batin ini, Karma pada
kehidupan yang lampau sangat kuat pengaruhnya, ada
seseorang yang belum lama bermeditasi telah mencapai
keadaan ini,tetapi bagi karmanya yang kurang baik, akan
sangat kesulitan untuk bermeditasi dan kemampuan-
nyapun sangat terbatas.

Macam-Macam Abhinna
Memiliki Abhinna adalah sangat berguna bagi sese-

orang untuk memperluas dan memperdalam pandangan
kita tentang kehidupan, alam semesta serta dapat me-
nembus ’Pengertian’ yang selama ini belum dimengerti.

Penggunaan Abhinna ini harus sesuai dengan sila, kare-
na kemampuan ini bisa merosot dan lenyap jika kita me-
langgar sila.

Ada enam macam Abhinna, yaitu:
1. Kemampuan batin fisik (Iddhividhi/iddhividha)

Yaitu: seseorang mengarahkan pikirannya pada ben-
tuk iddhi, ia bisa menjadi banyak orang, dari banyak orang
kembali menjadi satu lagi, ia berjalan menembus dinding,
benteng atau gunung, ia dapat menyelam dan muncul
melalui tanah, ia dapat menghilang, berjalan di atas air,
dengan duduk bersila ia dapat melayang-layang diang-
kasa, dengan tangan ia menyentuh matahari, ia juga da-
pat dengan tubuhnya mengunjungi alam-alam dewa.

Manfaatnya: dengan kemampuan ini; kita dapat melaku-
kan banyak perbuatan baik untuk menolong orang lain yang
letaknya jauh dari keramaian/terpencil, sehingga ketika

MEDITASI

Acara dimulai dengan kegiatan
bertemakan ”Natal Papua” pada
pagi hari, sore hari bertema ”Love
Jakarta”, kemudian malam hari-
nya ditutup dengan Ibadah dan
Perayaan Malam Natal, Malam
Sabda dan Nada, mengusung tema
”Natal Nusantara”.

Dalam Jakarta Christmas Festi-
val 2019 dihadiri sekitar belasan
ribu warga Jakarta dan sekitarnya.
Turut hadir Gubernur DKI Jakar-
ta Anies Rasyid Baswedan dan ja-
jaran, Pembimas Kristen Kanwil
Kemenag RI Provinsi DKI Jakarta
Lisa Mulyati, Imam Besar Forum
Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi
Hakim MA, perwakilan FKUB,
Ketua KKK Angelica Tengker, Pdt

Jakarta Christmas Festival 2019, Sukses
POSKOTATV.id — Bertempat di Lapangan
Banteng Jakarta Pusat, Jakarta Christmas
Festival 2019, kegiatan menyambut Hari
Natal, diadakan pada 11 Desember 2019.

Shepard Supit dari PGIW DKI Ja-
karta, Dr Serirarama Butarbutar
tokoh perempuan HKBP.

Dalam keterangannya, Ketua
Panitia Jakarta Christmas Festival
2019 Pdt Yohanes Stefanus Tompu-
dung menjelaskan, bahwa Jakarta
Christmas Festival 2019 didukung
penuh Pemprov DKI Jakarta, dan
diharapkan seterusnya dapat men-
jadi agenda rutin Pemprov DKI
Jakarta.

”Acara ini semula dianggarkan
sekitar Rp1 miliar, tapi karena ba-
nyak pihak dukung ini-itu, riilnya

acara ini menelan biaya sekitar
Rp400 jutaan. Pemprov dukung
penuh, perizinan, penggunaan
tempat Lapangan Banteng secara
free, juga dari sejumlah SKPD, se-
perti UMKM berpartisipasi mengi-
si stand-stand bazzar maupun ku-
liner. Masyarakat gereja juga ber-
peran, termasuk juga Sekolah Ma-
hanaim,” kata Yohanes Stefanus.

”Kita mengadakan bakti sosial
juga dalam acara Jakarta Christ-
mas Festival 2019 ini, seperti Pasar
Murah Sembako, pemeriksaan dan
pembagian kacamata gratis, pem-

bagian madu gratis. Masyarakat
hadir membludak mengikuti bakti
sosial kami tadi. Yah, walaupun
sempat tadi cuaca panas, pengun-
jung tidak begitu ramai, tapi seca-
ra keseluruhan dari pagi hingga
malam penutupan, target pengun-
jung tercapai,” sambungnya.

Dr Serirama Butarbutar tokoh
perempuan HKBP dan PGI, bersa-
ma tim angklung, turut memeriah-
kan Natal Nusantara, dengan
membawakan sejumlah lagu natal
menggunakan instrumen ang-
klung. (lian tambun)

orang tersebut membutuhkan bantuan kita (emergency),
dengan segera/ secepat itu pula kita sudah berada di sana
untuk memberikan pertolongan kepadanya.

2. Telinga dewa (Dibbasota)
Yaitu: kemampuan mendengar suara-suara manusia

maupun dewa, yang jauh atau dekat.
Manfaatnya: dengan kemampuan ini; kita dapat men-

dengar percakapan makhluk-makhluk di sekitar kita
ataupun yang jaraknya jauh, sehingga kita bisa menda-
patkan informasi dengan cepat.

3. Membaca pikiran (Cetopariyanana/paracittavijanana)
Yaitu: kemampuan untuk mengetahui pikiran makh-

luk lain, termasuk pikiran orang lain.
Manfaatnya: dengan kemampuan ini kita dapat

membaca/mengetahui pikiran orang lain, sehingga me-
mungkinkan kita dapat memecahkan persoalan orang
lain, walalupun orang tersebut tidak mau membuka
rahasianya. Demikian pula dengan memiliki kemam-
puan batin ini, kita tidak dapat ditipu orang lain yang
hendak berbuat jahat.

4. Mengingat kembali kehidupan-kehidupan yang lam-
pau (Pubbenivasanusatti/pubbenivasanussatinana)

Yaitu: kemampuan untuk mengingat kehidupan yang
lampau dari satu kelahiran sampai ribuan kelahiran
secara lengkap, tempat, keluarga, nama, suku bangsa,
kebahagiaan, penderitaan, batas umur, banyak masa
perkembangan dan kehancuran bumi, dan sebagainya.

Manfaatnya: dengan kemampuan ini; kita dapat men-
jawab banyak masalah yang berkaitan dengan kehidu-
pan masa lampaunya ataupun riwayat hidup para Bud-
dha dan para siswanya. Dengan Abhinna ini pun kebe-
naran kitab suci dapat diuji.

5. Mata dewa (Dibbacakkhu)
Yaitu: kemampuan untuk melihat apa yang

bakal terjadi di masa yang akan datang , me-
mungkinkan seseorang untuk melihat ben-
da-benda atau makhluk-makhluk surgawi
dan duniawi, jauh atau dekat, yang tak ka-
sat mata. Kemampuan untuk mengetahui
tentang kematian dan kelahiran ma-
khluk, mengapa ada makhluk yang terla-
hir sengsara, menderita, atau makhluk ter-
lahir dialam neraka, terlahir menyenang-
kan, bahagia atau terlahir dialam surga.

Manfaatnya: dengan mata dewa (Dib-
bacakkhu ); kita dapat membantu sese-
orang untuk melihat kelahiran-kelahi-
ran makhluk-makhluk, mengapa sese-

orang bernasib seperti ini dan itu, mengapa seseorang
berwajah buruk, ganteng, cantik, sehat dsb. Kitapun da-
pat mengetahui kehidupan seseorang dimasa yang akan
datang, melacak keberadaan seseorang setelah mening-
gal dan kemana ia akan terlahir kembali sesuai dengan
karmanya sekarang ini. Kita juga dapat membuktikan
sendiri apakah 31 alam kehidupan itu betul atau tidak,
dan sebagainya.

6. Pelenyapan kekotoran batin (Asavakkhayanana)
Yaitu: kemampuan yang hanya dimiliki oleh seorang

arahat, Pacceka Buddha atau samma sambuddha. Ke-
mampuan ini tidak dapat dihasilkan oleh Samatha bhava-
na atau dengan mencapai jhana, kemampuan ini hanya
dapat dicapai dengan melaksanakan Vipassana Bhavana.

Manfaatnya: Adalah lenyapnya semua kekotoran ba-
tin, ia mencapai penerangan agung (bodhi) dalam pe-
ngertian sebagai orang suci yang bila meninggal dun-
ia tidak akan terlahir kembali.
Bahayanya: seseorang yang memiliki Abhinna sering dike-

nal sebagai orang sakti , Orang sakti belum tentu suci, ia
telah mencapai kesucian, dan ada kemungkinan masih
mempunyai keinginan untuk memuaskan nafsu-nafsunya,
sehingga dapat merugikan orang lain. Orang sakti yang ti-
dak bermoral, kesaktiannya dapat luntur, tetapi kesaktian
orang suci tak akan pernah luntur karena orang suci tidak
akan melakukan perbuatan yang melanggar sila.

Kemampuan-kemampuan batin ini seolah-olah mustahil
bagi pikiran manusia modern (nomor 1 s/d 5). Tapi perlu
diingat bahwa semua kemampuan nomor 1 sampai dengan
nomor 5 ini bukanlah merupakan tujuan dari aja-
ran Sang Buddha, namun yang terpenting ad-
alah kemampuan no.6, yaitu melenyap-
kan kekotoran batin secara mutlak
atau mencapai nibbana. (*)

Yohanes Stefanus Tompudung

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat menghadiri Jakarta Christmas
Festival di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Pejabat Pemprov DKI dan jajaran, tokoh agama, dan tokoh masyarakat turut menghadiri Jakarta Christmas Festival 2019.
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Islam Mengajarkan
untuk Memuliakan
KAUM HAWA

Oleh karena itulah, aja-
ran Islam telah mele-
takkan dasar dan pon-
dasi yang begitu kokoh
untuk membangun pri-

badi wanita yang salihah, sesuai
dengan fitrahnya berdasarkan
wahyu dari Rab yang telah men-
ciptakannya.

Wanita dalam Islam sungguh
memiliki kedudukan yang begitu
mulia. Di mana pada dasarnya,
kaum wanita atau perempuan te-
lah diciptakan sebagai pendam-
ping kaum lelaki dan menjadi mi-
tra dalam membangun tatanan pe-
radaban yang mulia.

Lantas di manakah bukti Islam
memuliakan wanita?

Jamaah Jumat yang semoga di-
rahmati Allah,

Pada kitab suci Al-Quran terda-
pat Surat An-Nisa’. Surah keempat
dalam Al-Quran yang secara khu-
sus menjelaskan tentang berbagai
macam permasalahan yang me-
nyangkut perihal perempuan. Di
dalamnya dijelaskan tentang hak
hak, kewajiban, dan kisah-kisah
perihal wanita. Merupakan suatu
hal yang sangat mulia di mana
satu juz dalam Kitabullah Al-Qu-
ran di setiap ayatnya membahas
penuh perihal perempuan.

Para wanita juga memiliki ko-
drat untuk harus selalu dilindungi.
Perempuan dilarang melakukan
perjalanan jauh (safar), tanpa di-
dampingi oleh mahramnya. Hal ini
dijelaskan dalam hadis Rasulullah
yang artinya: ”Janganlah sekali-
kali seorang perempuan bersafar
kecuali bersama dengan mahram-
nya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Adapun surat yang menjelaskan
tentang kewajiban melindungi
wanita adalah firman-Nya dalam
QS An-Nisa’ ayat 34 yang berbu-
nyi: ”Laki-laki (suami) itu pelin-
dung bagi perempuan (istri), kare-
na Allah telah melebihkan sebagian
mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (perempuan), dan karena
mereka (laki-laki) telah memberi
nafkah dari hartanya.”

Rasulullah Shallallahu ’Alaihi
Wa sallam juga sering mengingat-
kan dengan sabda-sabdanya agar
umat Islam menghargai dan me-
muliakan kaum wanita. Di antara
sabdanya: ”Aku wasiatkan kepada
kalian untuk berbuat baik kepada
para wanita.” (HR Muslim).

”Sebaik-baik kalian adalah yang
paling baik terhadap istrinya, dan
aku adalah yang paling baik terha-
dap istriku.” (HR Tirmidzi).

Begitulah kemudian dalam un-
dang-undang Islam, wanita dihor-
mati, tidak boleh diwariskan, tidak
halal ditahan dengan paksa, kaum
laki-laki diperintah untuk berbuat
baik kepada mereka, para suami
dituntut untuk memperlakukan
mereka dengan makruf serta sa-
bar dengan akhlak mereka.

Jamaah Salat Jumat yang se-
moga dirahmati Allah.

Selain menjamin hak-hak wanita,
Islam pun menjaga kaum wanita
dari segala hal yang dapat menodai
kehormatannya, menjatuhkan
wibawa dan merendahkan mar-
tabatnya. Bagaikan mutiara yang
mahal harganya, Islam menem-
patkannya sebagai makhluk yang
mulia yang harus dijaga. Atas dasar
inilah kemudian sejumlah aturan
ditetapkan oleh Allah Subhanahu
wa ta’ala. Dan agar berikutnya,
kaum wanita dapat menjalankan
peran strategisnya sebagai pendidik
umat generasi mendatang.

Dan di antara aturan yang khu-
sus bagi wanita adalah aturan da-

lam pakaian yang menutupi selu-
ruh tubuh wanita. Aturan ini ber-
beda dengan kaum laki-laki. Allah
memerintahkan demikian agar
mereka dapat selamat dari mata-
mata khianat kaum laki-laki dan
tidak menjadi fitnah bagi mereka.

”Hai Nabi, katakanlah kepada is-
teri-isterimu, anak-anak perem-
puanmu dan isteri-isteri orang muk-
min: ”Hendaklah mereka mengulur-
kan jilbabnyake seluruh tubuh
mereka.” Yang demikian itu supaya
mereka lebih mudah untuk dikenal,
karena itu mereka tidak di ganggu.
Dan Allah adalah Maha Pengam-
pun lagi Maha Penyayang.” (QS Al
Ahzab [33]: 59)

Katakanlah kepada wanita yang
beriman, ”Hendaklah mereka mena-
han pandangannya, dan kemaluan-
nya, dan janganlah mereka menam-
pakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) nampak dari padanya. Dan
hendaklah mereka menutupkan
kain kudung ke dadanya, dan jan-
ganlah menampakkan perhiasan-
nya kecuali kepada suami mereka
….” (QS An-Nuur: 31)

Para muslimah pun diperintah
oleh Allah untuk menjaga kehor-
matan mereka di hadapan laki-
laki yang bukan suaminya dengan
cara tidak bercampur baur dengan
mereka, lebih banyak tinggal di ru-
mah, menjaga pandangan, tidak
memakai wangi-wangian saat ke-
luar rumah, tidak merendahkan
suara dan lain-lain.

”Dan hendaklah kamu tetap di
rumahmu dan janganlah kamu ber-
hias dan bertingkah laku seperti or-
ang-orang Jahiliyah yang dahulu.”
(QS Al Ahzab [33]: 33)

Hikmah dari semua aturan sya-

riat ini ditetapkan oleh Allah ada-
lah dalam rangka menjaga dan
memuliakan kaum wanita, sekali-
gus menjamin tatanan kehidupan
yang baik dan bersih dari prilaku
menyimpang yang muncul akibat
hancurnya sekat-sekat pergaulan
antara kaum laki-laki dan wanita.
Merebaknya perzinahan dan terja-
dinya pelecehan seksual adalah di
antara fenomena yang diakibat-
kan karena kaum wanita tidak
menjaga aturan Allah di atas dan
kaum laki-laki sebagai pemimpin
dan penanggung jawab mereka la-
lai dalam menerapkan hukum-hu-
kum Allah atas kaum wanita.

Hadirin yang berbahagia!
Penting dipahami bahwa mere-

ka yang membenci ajaran Islam te-
lah mengetahui bagaimana nilai-
nilai Islam seperti hijab syar’i
dalam melindungi seorang musli-
mah, mereka juga faham perintah
untuk tetap ”tinggal di rumah sa-
ja” memberikan pengaruh yang
sangat besar dalam menjaga kesu-
cian dan kemuliaannya. Oleh kare-
na itu, kita dapat melihat bagai-
mana mereka memerangi hijab
muslimah dengan begitu gencar
dan masif. Suatu waktu mereka
menyebutnya sebagai sebuah ke-
zaliman dan kejahatan atas wani-
ta. Atau sebagai penghalang yang
merintangi berkembangnya kebu-
dayaan versi mereka, atau dikali
lain mereka menyebut busana
syar’i sebagai budaya Arab saja.

Seiring dengan itu, mereka juga
mendorong para wanita muslimah
untuk keluar dari rumah-rumah
yang menjadi tempat perlindu-
ngan bagi mereka dengan alasan
persamaan hak dan derajat antara
pria dan wanita. Dan yang masih
saja hangat sampai hari ini adalah
sebuah ide sekular yaitu ide me-
lakukan revisi atau perombakan
terhadap fiqih Islam yang katanya
selama ini hanya berpihak pada
kaum pria.

Isu-isu gender pun dihembuskan.
Apakah semua itu dilakukan oleh
musuh-musuh Islam karena mereka
kasihan dan ingin menolong wani-
ta muslimah atau karena cinta ke-
pada kaum muslimin? Sekali-kali
tidak, hal ini, justru karena keben-
cian yang terpendam dalam hati-
hati mereka; ”Beginilah kalian,
kalian mencintai mereka padahal
mereka sama sekali tidak mencintai
kalian”. (QS. Ali-Imran: 119).

Jamaah Jumat yang semoga rah-
mat-Nya senantiasa tercurah kepa-
da kita.

Setiap akal sehat akan dapat me-
lihat permusuhan yang amat nyata
dari kaum Yahudi dan Nasrani khu-
susnya kepada umat Islam. Lewat
kajian fakta sejarah, kita dapat me-
lihat dengan jelas bagaimana mere-
ka selalu menjadikan wanita musli-
mah sebagai sasaran mereka. Bu-
kankah kaum Yahudi telah meman-
cangkan permusuhannya terhadap
hijab sejak mereka mengatur siasat
untuk merobek hijab seorang mus-
limah dan menampakkan auratnya
di pasar Bani Qainuqa’?! Dan hingga
kini pun, permusuhan itu tetap mem-
bara, sebab mereka mengetahui bah-
wa rusaknya kaum wanita pertanda
rusaknya tatanan masyarakat.

Namun sangat disayangkan, en-
tah berapa banyak dari kaum mus-
limin sendiri yang menyerahkan
diri mereka kepada tipu-daya me-
reka. Entah berapa banyak dari
kaum muslimin yang turut serta
membantu mereka memerangi hi-
jab syar’i ini. Mereka inilah para
korban ’brain washing’ yang dilan-

carkan dalam berbagai aspek ke-
hidupan.

Kaum muslimin para hamba
Allah yang berbahagia!

Oleh karenanya, melalui mim-
bar Jumat yang mulia ini kami
mendakwahkan kepada para pe-
nanggung jawab kaum wanita, pa-
ra bapak, para suami dan para sau-
dara, renungkanlah bahwa anak-
anak generasi yang berada dalam
pengasuhan kita adalah amanah
yang kelak akan dimintai pertang-
gungjawabannya.

”Setiap kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepe-
mimpinannnya. Seorang kepala ne-
gara adalah pemimpin atas rakyat-
nya dan akan diminta pertanggung-
jawaban perihal rakyat yang dipim-
pinnya. Seorang laki-laki adalah
pemimpin atas anggota keluarga-
nya dan akan ditanya perihal ke-
luarga yang dipimpinnya…” (HR
Bukhari dan Muslim)

Melalui mimbar Jumat ini pula,
kami mengingatkan para pemudi
Islam bahwa seorang muslim akan
mudah terpengaruh fitnah syahwat
dan syubhat jika ia enggan mem-
pelajari dan mengamalkan agaman-
ya. Padahal ilmu agama sangatlah
penting bagi seorang muslim.

Ya, hal itu yang kini banyak di-
tinggalkan kaum muslimin. Tidak
sedikit dari kaum muslimin men-
cukupkan diri dengan apa yang te-
lah dipelajari dari orang tuanya
dahulu atau dari sekolahannya da-
hulu tanpa mau mempelajarinya
lagi dengan menghadiri pengajian
atau membaca buku islami. Tidak
heran kalau ilmu agama kita jalan
di tempat alias tidak bertambah.

Menuntut ilmu dalam hal ini
adalah pendidikan agama meru-
pakan bekal utama manusia me-
ngarungi kehidupan di dunia. Pen-
didikan pada dasarnya adalah
penguatan akidah. Apa yang dipe-
lajari oleh setiap orang, itulah yang
menjadi keyakinannya. Bila ia mem-
pelajari hal yang keliru, besar ke-
mungkinan ia akan jatuh pada
kekeliruan. Begitu pula sebaliknya.

Dalam kitab ’Ta’limul Muta’allim’,
Syaikh Az-Zarnuji memaparkan
bahwa setiap muslim tidak diwajib-
kan menguasai seluruh cabang
ilmu, namun diwajibkan atasnya
menuntut ’ilmu hal’, yaitu ilmu ten-
tang kondisi kekinian. Para ulama
menyebutkan bahwa yang dimak-
sud ilmu hal tersebut adalah ilmu
usuluddin (dasar-dasar agama atau
akidah) dan ilmu fiqih. Jadi, dengan
memahami keduanya, seorang mus-
lim sudah terlepas dari kewajiban
yang harus dipenuhinya.

Akhirnya, semoga wasiat ini da-
pat bermanfaat dalam proses per-
baikan terhadap umat. Semoga
bagi kita sekalian dianugerahkan
taufik dan inayah untuk memba-
ngun kekuatan dan kejayaan umat
seperti sedia kala. Aamiin.... (*)

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Dr Ir H Suharno MM

Jamaah Salat Jumat yang berbahagia!

DI era milenial ini,
pembicaraan tentang
kedudukan dan peran
wanita adalah termasuk
tema yang menjadi
perhatian semua orang,
baik dari kalangan
intelektual maupun
dari kalangan awam,
di Timur maupun di
Barat. Betapa tidak,

kaum wanita dengan kelemahlembutannya
dapat melakukan hal-hal spektakuler,
ia dapat melahirkan tokoh-tokoh besar yang
membangun peradaban gemilang. Namun
dengan kelemahlembutannya pulalah ia
dapat menjadi fitnah, penghancur
dunia yang paling potensial.

”Laki-laki (suami) itu pelindung
bagi perempuan (istri), karena Allah

telah melebihkan sebagian mereka
(laki-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka

(laki-laki)  telah memberi
nafkah dari hartanya.”

QS An-Nisa’ ayat 34
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Memperingati Hari AIDS Sedunia

Penyakit AIDS Menjadi
Persoalan Kita Semua

D alam sambutannya
Drs Waskito Budi
Kusumo MSi direk-
tur Rehabilitasi So-
sial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang (RTS
& KPO) Kementerian Sosial RI
mengatakan, yang perlu diketahui

bersama, apa itu penyakit AIDS
bagi kesehatan. Persoalan ini ada-
lah persoalan yang penting. Dari as-
pek kesehatan, adanya 25 persen
yang banyak dari aspek sosial. 75
persen. Untuk saat ini kata Waski-
to, kekuatan Kementerian Sosial
baru ada empat balai. Medan, Suk-
abumi, Sulawesi Selatan dan Ter-
nate. Yang menjadi penting saat ini,
bagaimana masalah ini masyarakat
dapat peduli. Maka ada gerakan
Odha, sosialisasi dan deteksi dini.

”Bagaimana kita mendeteksi dini
persoalan ini jadi persoalan kita
semua, dan bagaimana cari jalan
keluarnya. Dan bagaimana kita
meningkatkan informasi untuk

meningkatakna kepedulian dalam
hal ini. Serta masih banyak masya-
rakat yang belum paham, tapi bu-
kan di masyarakat umum saja, ting-
kat di sekolah pun harus di beri-
tahukan. Apabila orang yang sudah
terkena AIDS, harus diapakan. Per-
an sosil disini yakni pendampingan

ada pola pendampingan, pengasu-
han sehingga kita ciptakan dia bisa
menerima dan ada rasa damai ini
akan membuat rasa percaya dirinya
tinggi. Langkah pertama bagi yang
terkena AIDS kita buat pola pikir-
nya berubah dulu. Mati bukan uru-
san kita, tapi kebersihan adalah kita
bertangg jawab,” tuturnya.

Menurut Waskito, yang selalu
mendasar yang terkena AIDS men-
jaga kesehatan, vitamin dan per-
lu adanya ketrampilan hidup agar
percaya dirinya tinggi. Dan tum-
buh kembali. Ciptakan kemandi-
rian bagi terkena untuk mengak-
ses vitamin untuk dirinya. Peranan
keluarga dalam hal ini di perhati-

sial Nomor 39/PRS 5/KEP/VIII/
2009 tentang Penunjukkan Panti
Sosial Bina Laras Phala Martha
Sukabumi Jawa Barat sebagai uji

coba Panti Sosial Penyandang Ma-
salah Kesejahteraan Sosial ODHA.
Tempat pelayanannya diberi nama
Rumah Perlindungan Sosial Orang
dengan HIV dan AIDS yang selan-
jutnya disebut dengan RPSODHA.

POSKKOTATV.id — Memperingati Hari
AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember.
Bertempat di LRSODH Kahuripan Sukabumi.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu
kebangsaaan, laporan kepala loka, pembacaan
doa, penampilan pentas Jaipong, pembukaan
acara sekaligus pelepasan balon, pemberian
materi oleh narasumber Drs Waskito Budi
Kusumo MSi (direktur Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
(RTS & KPO) Kementerian Sosial RI), Dr Hj
Damayanti Pramasari MARS sekretaris
Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten
Sukabumi dengan mengangkat tema Fakta &
Logika HIV-AIDS, dan Dede Khaerufirdaos
kepala Kahuripan Sukabumi. Acara ini
dilaksanakan pada 5 Desember 2019.

kan dalam hal ini. Karena inilah
kunci dalam kehidupan. Perlu ada-
nya kemampuan kapasitas untuk
berinteraksi dan berpartipasi di
lingkungan hidupnya dan pola pi-
kir yang optimis dalam hidup. Ma-
kanya diperlukan pendampingan
dalam amasalah ini. Karena aspek
sosial sangat tinggi dalam hal ini.
Karena terapi ini untuk merubah
hidupnya untuk hidup kedepan
lebih baik lagi. Inilah yang perlu
di pahami pendamping dalam
menghadapi para penyakit AIDS.

”Intinya ada kepedulian dari
masyarakat pada saat berdampak
positif penyakit AIDS apa yang harus
dilakukan, mengubah mainset mental,
untuk mengetahui apa bila ada rekan
kita, teman, keluarga yang terjangkit
penyakit AIDS,” pungkasnya.

Di sisi lainnya Dede Khaeru-
firdaos selaku kepala Loka Reha-
bilitasi Sosial Orang dengan HIV
Kahuripan Sukabumi tahun 2019
menerangkan, sejarah singkat ter-
bentuknya LRSODH Kahuripan.
Tahun 2009 sesuai surat keputusan
Direktur Jenderal Rehabilitasi So-

Tahun 2016 sesuai dengan Per-
mensos No 15 tahun 2016. RPSO-
DHA berubah menjadi Panti So-
sial Rehabilitasi Sosial Orang de-
ngan Human Imunodificiency Vi-
rus (PSRSODHIV) ’Kahuripan’.

 Tahun 2018 sesuai Permensos No
20 tahun 2018, berubah nama men-
jadi Loka Rehabilitasi Sosial Orang
dengan Human Imunodificiency
Virus (LRSODH) ’Kahuripan’. Su-
kabumi bekerja sama dengan 80
IKS dan KDS yang tersebar di wi-
layah kerja Pulau Jawa dan Bali.
Kriteria penerimaan Pelayanan Ke-
sejahteraan Sosial, berusia 18 sam-
pai dengan 59 tahun, surat rujukan
medis dengan melampirkan hasil
tes VCT dan CD4, surat pengantar
dari Dinas Sosial kabupaten/kota,
mengisi formulir yang disediakan
oleh loka, menandatangani surat
perjanjian pelayanan, foto kopi KK
dan KTP calon PPKS. Mampu me-
laksanakan activity daily living, ber-
sedia tinggal di LRSODH selama
dua minggu, dua bulan dan enam
bulan Mematuhi peraturan dan tata
tertib, serta lainnya. (lian tambun)

POSKOTATV.id — Dalam tiga tahun tera-
khir ini pertumbuhan ekonomi Jakarta me-
miliki tren yang sangat positif di mana
tahun 2016 sebesar 5,85 persen, memasuki
tahun 2017 naik sebesar 6,22 persen, dan
tahun 2018 walaupun ada penurunan, akan
tetapi masih berada di angka 6,17 persen.
ini berarti bahwa kinerja ekonomi Jakarta
mengalami produktivitas yang positif.

Untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi
Jakarta walaupun mengalami sedikit penu-
runan dipastikan tetap bercokol di angka
enam persen dengan melihat pertumbuhan
ekonomi triwulan I sebesar 6,23 persen, dan
kemudian triwulan II sebesar 5,72 persen dan
triwulan III sebesar 6,07 persen, sedangkan
triwulan IV dengan naiknya konsumsi rumah
tangga menjelang perayaan Natal dan tahun
baru diperkirakan sebesar 6.00 persen.

Kondisi ini sangat berbanding terbalik
dengan pertumbuhan ekonomi nasional
yang trennya tidak sesuai harapan. Di tahun
2016 sebesar 5,02 persen, tahun 2017 sebe-
sar 5,07 persen berlanjut di tahun 2018 se-

besar 5,17 persen, dan tahun 2019 pertum-
buhan ekonomi nasional diperkirakan sebe-
sar 5,1 persen dengan melihat pertumbu-
han ekonomi triwulan 1 sebesar 5,07 persen,
triwulan II sebesar 5,05 persen dan triwu-
lan II sebesar 5,02 sedangkan triwulan IV
diperkirakan di angka 5,1 persen.

Demikian ditegaskan Sarman Simanjorang
ketua umum Dewan Pengurus Daerah Him-
punan Pengusaha Pribumi Indonesia Provin-
si DKI Jakarta dalam acara Review Ekonomi
Jakarta 2019 dan Outlook 2020 di Hotel Sof-
yan, Selasa (17/12/2019), yang dihadiri para
narasumber Hamid Ponco W kepala perwa-
kilan BI Prof DKI Jakarta, Sri Haryati asisten
perekonomian Pemprov DKI Jakarta, Arif
Nasruddin direktur utama Periksa Pasar Jaya,
Amran Nukman ketua DPD REI Pemprov DKI
Jakarta, Arief Prasetyo A direktur utama PT
God Station Kailimang Jaya, Roy Mandey ke-
tua umum Aprindo, dan Zainudin Mappa di-
rektur utama Bank DKI Jakarta.

Dijelaskan Sarman, bahwa tren kinerja eko-
nomi Jakarta yang positif ini dipengaruhi oleh

kemampuan Pemprov DKI Jakarta mengelola
harga pokok pangan yang stabil untuk men-
jaga konsumsi rumah tangga atau daya beli
masyarakat yang terjaga, sehingga di tingkat
inflasi juga selalu terkendali.

Menurut Sarman, berbagai program bantu-
an yang diberikan pemerintah kepada ber-
bagai kalangan masyarakat melalui Kartu
Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kartu
Pekerja, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

Semua itu, tepat sasaran yang mendorong
daya beli masyarakat tetap stabil. Di sisi
lain kepercayaan investor menanamkan mo-
dalnya di DKI Jakarta juga sangat tinggi,
dan ini bisa dilihat dari pencapaian target
investasi triwulan III tahun 2019 yang me-
nembus angka 41,1 triwulan sebagai indika-
tor bahwa Jakarta masih memiliki daya ta-
rik bagi investor di tengah sentimen perpin-
dahan ibu kota. ”Tentu hal ini juga tidak
luput dari pelayanan perizinan yang sangat
terukur dan memiliki kepastian dan iklim
usaha yang kondusif,” tegasnya.

Diakui Sarman, beberapa sektor yang

mengalami kelesuan atau tekanan sepan-
jang tahun 2019 adalah sektor ritel dan pro-
perti. Usaha ritel tertekan diakibatkan ma-
raknya bisnis online dan adanya pengiriman
belanja masyarakat.

Untuk tahun 2020, Sarman berharap, agar
kinerja ekonomi Jakarta tetap terjaga dan
kondusif dengan harapan bahwa prestasi
yang diraih dalam tiga tahun terakhir mam-
pu tetap dipertahankan. ”Beberapa indika-
tor yang menjadi perhatian adalah bagaim-
ana agar konsumsi rumah tangga tetap ter-
jaga, target investasi diharapkan mencapai
target dengan penyempurnaan pelayanan
perizinan serta kebijakan yang semakin me-
narik, dan yang paling penting juga adalah
penyerapan anggaran pemerintah yang te-
pat waktu sepanjang tahun,” pintanya.

Ke depannya DPD Hippi berharap, agar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi
pelopor untuk melaksanakan apa yang saat
ini dilakukan pemerintah pusat yaitu Pro-
gram Omnibus Law di tingkat Provinsi DKI
Jakarta. (parulian tambun)

Drs Waskito Budi Kusumo MSi

Kinerja Ekonomi Jakarta Mengalami Produktivitas yang Positif
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K abupaten Garut ter-
nyata memiliki sejum-
lah potensi wisata
yang mesti kamu eks-
plorasi keelokannya.

Kota yang ditempuh 75 km dari
Bandung ini dijamin bisa membe-
rikan pengalaman seru liburan di
tanah Sunda. Apa aja yang bisa ka-
mu temukan di kota yang dijuluki
Swiss van Java ini? Ini dia seba-
gian di antaranya.

1. Pemandian Air Panas, Cipanas
Garut.
Ini dia, untuk membuat rileks dan

nyaman sebelum mengeksplore
Garut, alangkah baiknya jika sejenak
melepas penat setelah perjalanan
jauh di pemandian air panas, Cipanas
Garut. selain membuat tubuh dan
jiwa kita rileks, juga akan menambah
fresh tubuh dan otak. Banyak spot pe-
mandian di daerah tersebut, bahkan
beberapa hotel telah menyediakan air
panas yang langsung turun dari kaki
Gunung Guntur, salah satunya adalah
Hotel Agung Permata Artha, di mana
telah menyediakan kolam berenang
air panas, dan jika ingin privasi, di tiap
kamar pun disediakan kolam peman-
dian untuk berendam.

2. Gunung Papandayan, Destinasi
Wajib bagi Kamu yang Menga-
ku Pecinta Alam.
Banyak orang berkunjung ke Ga-

rut demi mena-
klukkan

G u -

nung Papandayan yang terletak di
2.665 mdpl. Gak heran, gunung be-
rapi yang masih aktif ini memang
luar biasa, sih. Gunung Papandayan
punya empat kawah, yaitu Kawah
Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak,
dan Kawah Manuk. Dalam perjal-
anan mencapai kawah, kamu bisa
menemukan padang edelweis di Te-
gal Alun serta menikmati pemanda-
ngan mistis di hutan mati.

Gunung Papandayan ini termasuk
gunung yang ramah buat pendaki
pemula. Hanya butuh sekitar empat
jam untuk mencapai puncak, mem-
buat gunung ini pantang untuk dile-
watkan para pecinta alam. Keinda-
hannya kayaknya gak perlu diceri-
takan di sini, biar kamu penasaran
untuk merasakannya sendiri.

3. Curug Orok, Air Terjun Indah
yang Dibalut dengan Kisah
Tragis di Baliknya.
Di balik Gunung Papandayan, te-

patnya di Desa Cikandang, Keca-
matan Cikajang, 35 km dari pusat
Kota Garut, ada air terjun yang cu-
kup beken di kalangan wisatawan
lokal, namanya Curug Orok. Curug
Orok berasal dari bahasa Sunda
yang berarti ’air terjun bayi’. Me-
nurut cerita masyarakat setempat,
pada tahun 1960-an, ada seorang
wanita muda yang membuang ba-
yinya di curug ini, makanya air ter-
jun ini dinamai demikian.

Curug ini menjadi salah satu tem-
pat wisata favorit di Garut. Dengan
tarif 10 ribu, kamu udah bisa menik-

mati sejuknya bermain air di
Curug Orok. Fasilitasnya

juga lengkap, ada tempat
parkir,

toilet, serta tempat makan. Kamu juga
bisa menikmati pemandangan curug
sambil menyeruput secangkir kopi di
saung sekitar curug.

4. Bagi Penggemar Olahraga Arung
Jeram, Ada Sungai Cikandang
yang Harus Kamu Taklukkan.
Jangan ngaku penggemar olahraga

arung jeram kalau kamu melewatkan
Sungai Cikandang saat berkunjung
ke Garut. Inilah surga di kalangan pe-
cinta rafting karena arusnya yang cuk-
up deras dengan jeram-jeram yang
menantang, plus pemandangan indah
di tepian sungai.

Sungai Cikandang memiliki jalur
sepanjang 28 km dengan grade III-IV
dan jeram yang cukup ekstrem, sang-
gup memompa adrenalinmu ke batas
maksimal. Setidaknya, butuh waktu
4-5 jam untuk mengarungi sungai ini,
jadi pastikan kamu sudah memper-
siapkan fisik dan mentalmu.

5. Talaga Bodas, Danau Putih yang
Menawan di Atas Ketinggian.
Talaga Bodas memiliki arti ’Telaga

Putih’. Sesuai namanya, air di danau
kawah yang terletak di ketinggian
1.512 mdpl ini memang berwarna
putih kehijauan. Terletak di Desa
Sukamenak, Kecamatan Wanaraja,
kamu cukup menempuh jarak seki-
tar satu jam dari pusat kota Garut.

Sepanjang perjalanan menuju te-
laga, kamu akan disuguhi dengan pe-
mandangan perbukitan yang dijadi-
kan ladang oleh warga sekitar. Tam-
pak juga Gunung Sadahurip yang
unik karena bentuknya yang seperti
piramid. Sambil menikmati panorama
Talaga Bodas yang kadang tertutup
kabut, berendam di kolam air panas
pasti terasa menyenangkan.

6. Menjamahi Candi Hindu di Te-
ngah Situ Cangkuang.
Ada yang unik di Kampung Pulo,

Kecamatan Leles, Garut; sebuah Can-
di Hindu berdiri di tepi Situ Cang-
kuang. Candi Cangkuang ini me-
rupakan satu-satunya candi Hindu di
Tatar Sunda. Menurut cerita, ada se-
orang panglima perang Mataram ber-
nama Arif Muhammad yang lari ke
sini saat kalah melawan Belanda, lalu
jatuh cinta pada putri Hindu di Kam-
pung Pulo. Situ Cangkuang adalah
syarat yang diberikan oleh sang putri
untuk menerima pinangan sang pang-
lima. Sang panglima pun menetap
dan menyebarkan agama Islam.

Untuk mencapai Candi Cangkuang,
kamu harus menyeberangi situ den-
gan rakit yang disewakan penduduk
setempat. Selain candi, ada tujuh ru-
mah adat di Kampung Pulo yang
membentuk huruf U di sekeliling can-
di. Konon, rumah-rumah ini nggak per-
nah ditambah atau dikurangi, kare-
na melambangkan tujuh anak dari
panglima tersebut.

7. Jajal Sensasi Mandi Uap di Ka-
wah Kamojang.
Dikelilingi sejumlah kawah

membuat Garut mempunyai bebe-

rapa sumber air panas, sebut saja
Cipanas yang terkenal di kalangan
wisatawan sebagai objek wisata
pemandian air panas. Tapi, ada
tempat lain yang gak kalah mena-
rik, yaitu Kawah Kaojang yang ter-
letak di Kecamatan Samarang.

Sejumlah kawah yang ada di Ka-
mojang ini mengeluarkan uap, se-
hingga dimanfaatkan sebagai pem-
bangkit listrik oleh PT Pertamina
dan PT Indonesia Tower. Tapi, nggak
hanya dijadikan sumber energi, uap
yang keluar dari kawah-kawah ini
juga baik buat kesehatan, lho. Pe-
nasaran kan gimana rasanya mandi
uap di alam terbuka?

Selain PLTU, sejumlah kawah, dan
pemandian air panas terbuka, kamu
juga bisa menemukan berbagai objek
wisata menarik di kawasan ini, seper-
ti danau Ciharus, Curug Madi, serta
hutan pinus Kamojang.

8. Menelusuri Jejak Sangkuriang
di Curug Sanghyang Taraje.
Curug Sanghyang Taraje atau yang

dikenal juga dengan nama Curug
Kembar ini terletak di Desa Kombo-
ngan, Kecamatan Pakenjeng. Air ter-
jun ini adalah yang tertinggi di Garut
dengan ketinggian mencapai 82
meter. Menurut legenda, curug ini
adalah tempat Sangkuriang mengam-
bilkan bintang untuk Dayang Sumbi.
Sementara, batu besar yang berada
di bawah air terjun dipercaya sebagai
tempat penyimpanan harta karun
Sangkuriang.

Yah, kisah itu memang hanya le-
genda. Tanpa itu pun, curug ini te-
tap punya panorama mempesona
yang nggak bisa disangkal penik-
matnya. Dibutuhkan sedikit per-
juangan naik turun bukit untuk
mencapai tempat ini. Tapi, sepa-
dan kok dengan pemandangan
yang terhampar di depan mata.

9. Menikmati Suasana Lengang di
Surga Tersembunyi Garut Sela-
tan: Pantai Santolo dan Sayang
Heulang.
Mojok ke Garut Selatan, ada se-

jumlah pantai yang menarik untuk
kamu singgahi. Salah satunya ad-
alah Pantai Santolo yang terletak 80
km dari kota Garut. Tempat ini me-
mang gak setenar Pantai Panganda-
ran di Ciamis, tapi pastinya pantai
ini nggak kalah cantik, dong.

Perjalanan yang jauh dengan ja-
lur yang berkelok-kelok membuat
pantai ini gak begitu sering disam-
bangi wisatawan. Tapi, kamu justru
bisa menikmati suasana pantai yang
lengang dan luas. Di dekat Pantai
Santolo, ada Pantai Sayang Heulang
yang nggak kalah keren. Pantai ini
merupakan pantai karang yang bia-
sa disambangi para pemancing.

Kamu bisa menyeberang ke Sayang
Heulang yang ada di Pulau Santolo
menggunakan perahu dari Pantai
Santolo. Sebenarnya ada jembatan
penyeberangan ke pulau kecil itu, tapi
sayang nggak berfungsi. Puas main di
pantai, kamu bisa menyantap maka-

nan laut yang masih segar, hasil
tangkapan nelayan sekitar.

10. Coba Manjakan Mata di Hijau-
nya Hamparan Perkebunan
Teh Dayeuh Manggung.

Saat kamu ingin kabur sejenak da-
ri rutinitas yang menjemukan, pa-
norama hamparan perkebunan teh
bisa menjadi obat pelepas penat yang
mujarab. Di Garut, kamu bisa mene-
mukan pemandangan ini di perke-
bunan teh Dayeuh Manggung. Terle-
tak di Desa Sabatan, Kecamatan
Cilawu, pemandangan hijaunya ke-
bun teh bakal memanjakan matamu
dan bikin perasaanmu teduh.

Di kawasan ini, kamu bisa mela-
kukan hal-hal yang kamu suka, se-
macam hiking, piknik, bersepeda,
atau sekadar berburu foto. Kalau
ke sini, sebaiknya bawa bekal sen-
diri sih, soalnya gak ada yang men-
jual makanan dan minuman. Tapi,
kamu bisa dengan mudah mene-
mukan sejumlah tempat makan
khas Sunda di Jalan Raya Cilawu
yang menjadi jalan masuk menuju
area perkebunan ini.

11. Belajar Terbang di Gunung Ha-
ruman.

Tertarik untuk ’terbang’ sambil
melihat hamparan ladang dan per-
kampungan di kaki gunung? Da-
tang aja ke Gunung Haruman yang
terletak di Desa Haruman Sari,
Kecamatan Kadungora. Puncak
gunung yang tingginya sekitar
1.300 mdpl adalah tempat yang te-
pat untuk melakukan olahraga pa-
ralayang. Bahkan, tempat ini su-
dah tersohor sebagai landasan pa-
ralayang sejak tahun 90-an, lho.
Meski untuk sampai ke puncaknya
cukup melelahkan, usahamu akan
terbayar begitu kakimu mening-
galkan landasan dan melayang
perlahan di udara.

12. Leuweung Sancang, Hutan Ala-
mi yang Penuh Misteri.

Jika naluri bertualangmu di Garut
belum juga terpuaskan, gimana kalau
mampir ke Leuweung Sancang untuk
melakukan jelajah cagar alam? Leu-
weung Sancang merupakan cagar
alam bertaraf internasional berupa
hutan alami dengan luas 2.157 ha di
wilayah Garut Selatan. Tempat ini
menjadi rumah bagi aneka flora dan
fauna seperti banteng, macan tutul,
monyet, dan merak.

Sebagai kawasan cagar alam yang
dilindungi, kamu gak akan me-
nemukan fasilitas pariwisata di sini.
Tapi, panoramanya hutan hujannya
bakal menyihir kamu dengan peso-
nanya yang terbalut misteri. Konon,
hutan ini adalah tempat hilangnya
Prabu Siliwangi. Nggak heran kalau
masyarakat setempat mengeramat-
kan tempat ini.

Gimana? Garut seru banget buat
dijadiin destinasi liburan kamu selan-
jutnya, kan? Ayo segera packing pa-
kaian dan kelengkapan kamu… week
end di surge yang terlupakan. (*)

APA yang terlintas didalam benak kalian
saat hendak berlibur ke Jawa Barat, Kawasan
Puncak, kota Bandung atau keindahan pantai

Pangandaran? Nah, paradigma tersebut
akan berubah setelah menjamahi salah satu

kabupaten di Jabar yang terkenal dengan dodol
dan dombanya. Ya, Garut, salah satu daerah yang
wajib kamu jamah saat mengunjungi Jawa Barat:

Pemandian Air Panas, Cipanas Garut.

Gunung Papandayan Garut

BOSAN LIBURAN DI TEMPAT BIASA
Ke Garut Saja, Ini Rekomendasinya



No. 01 Tahun I
Januari 2020

MAU MAKAR? MIKIR!
Belajar dari Peristiwa Pecah Kulit

Akibat Makar Pieter Erberveld

Banyaknya gedung perkantoran
dan pusat perdagangan membuat
jalan di wilayah tersebut seolah
tak pernah mati dari kegiatan bis-
nis di Jakarta. Namun, di balik ke-
sibukan Jacatraweg masa kini
yang telah menjadi Jalan Pange-
ran Jayakarta, tersimpan sebuah
kisah seram yang merupakan tra-
gedi pada zamannya, dan masih re-
levan di masa kini sebagai pembe-
lajaran akibat dari gerakan makar.

Peristiwa tragis ini terjadi di de-
kat Gereja Portugis Sion, yang ter-
letak antara Stasiun Jayakarta
dan Stasiun Kota. Di sana terjadi
eksekusi hukuman mati untuk se-
seorang yang dicap sebagai pem-
berontak atau pelaku makar oleh
pemerintahan Hindia Belanda di
Batavia yaitu Pieter Erberfeld,
yang menunjukkan betapa kering-
nya nilai kemanusiaan pemerintah
kolonial pada saat itu.

Tragedi mengerikan itu kini
menjadi legenda hidup atau Liv-
ing Legend yang turun-temurun di
kalangan warga asli Betawi hing-
ga saat ini.

Sosok yang dianggap pelaku
makar itu ialah Pieter Erberfeld
(juga Pieter Erberfeld atau Peter
Elberveld, lahir Ceylon, tahun ti-
dak diketahui — meninggal di Ba-

tavia, 12 April 1722) adalah se-
orang tokoh yang tercatat pernah
dihukum mati oleh VOC pada ta-
hun 1721 karena dianggap me-
mimpin konspirasi dan sejumlah
kekacauan yang bertujuan menen-
tang kekuasaaan VOC.

Elberveld adalah orang Indo Jer-
man-Siam namun kemudian beker-
ja di Batavia. Nama keluarganya
menunjukkan bahwa keluarganya
berasal dari Elberveld, yang seka-
rang menjadi bagian dari kota Wup-
pertal (NRW), Jerman. Ayahnya da-
tang ke Batavia sebagai penyamak
kulit. Setelah ia diangkat sebagai
anggota Heemraad untuk menguru-
si kepemilikan tanah di daerah An-
col, ia menjadi tuan tanah. Kekaya-
an ini diwariskan kepada anaknya.

Menurut versi VOC, Elberveld ber-
sekongkol dengan beberapa pejabat
Banten di Batavia untuk membunu-
hi orang Belanda pada suatu per-
ayaan pesta. VOC juga menuduh ia
bersekongkol dengan keturunan
Surapati di Jawa bagian timur. Tidak
diketahui motivasi Elberveld se-
sungguhnya, apakah ia memang
ingin membantu orang Banten (di-
pimpin Raden Kartadriya) mengua-
sai kembali Batavia, atau ia memili-
ki rencana sendiri, apabila Belanda
enyah dari sana, karena ia sakit hati

atas perlakuan Gubernur Jenderal
Johan van Hoorn yang telah menyi-
ta tanahnya.

Rencana pembunuhan ini bocor
karena ada budak yang melapor
ke VOC. Ada juga versi lain yang
mengatakan, bahwa Sultan Ban-
ten-lah yang membocorkan renca-
na tersebut karena ia khawatir
akan pengaruh Elberveld dan Kar-
tadriya yang akan mengganggu
sistem kekuasaannya.

Ia dihukum mati bersama dengan
Kartadriya dan 17 orang penduduk
asli lainnya di halaman selatan Ben-
teng Batavia, bukan di halaman
Balai Kota. Pelaksanaan hukuman
mati itu digambarkan sangat sadis,
dilakukan dengan menarik kedua
tangan dan kaki, masing-masing di-
ikat pada seekor kuda. Akibatnya,
tubuhnya terpotong. Hal ini dilaku-
kan VOC untuk memberikan efek
jera kepada penduduk agar tidak
lagi mencoba-coba melakukan per-
lawanan pada mereka.

Tubuh Elberveld dimakamkan
di suatu sudut di Jalan Pangeran
Jayakarta, Jakarta sekarang dan
di sana kemudian didirikan suatu
tugu peringatan. Di tugu itu dipa-
jang tengkorak Elberveld yang di-
tusuk tombak dan di bawahnya te-
rdapat prasasti. Saat kedatangan
Jepang 1942, tugu itu dihancurkan
namun prasastinya dapat dise-
lamatkan. Replikanya kemudian di-
dirikan kembali. Sejak tahun 1985
tugu itu kemudian dipindahkan ke
Museum Prasasti Jakarta karena
tempat tugu itu berdiri dijadikan
ruang pamer mobil. Kampung tem-
pat makam ini sekarang dinamakan
Kampung Pecah Kulit, konon kare-
na kulit Elberveld pecah terkelupas
akibat hukuman tersebut. (*/rr)

POSKOTATV.id — Jika kita melintas Jalan Pangeran
Jayakarta yang terletak di Jakarta Barat, kita akan

diingatkan kembali bahwa jalan ini merupakan salah
satu jalan tertua di Jakarta. Dulu di era kolonial,

jalan tersebut dikenal dengan Jacatraweg. Kini, Jalan
Pangeran Jayakarta merupakan salah satu jalan

kawasan bisnis tersibuk di Jakarta Barat.

Monumen Pieter Erberfeld di Jakarta Barat.

ISTRI HAKIM TERANCAM HUKUMAN MATI————————————————————————————————————————(dari halaman I)

POSKOTATV.id — Zuraida Hanum, istri
Jamaluddin seorang hakim di Pengadilan
Negeri Medan sakit hati lantaran sejak
menikah sering diselingkuhi. Hidup be-
rumah tangga bagaikan di dalam neraka.
Tak ada kebahagiaannya, yang ada ber-
tengkar dan ribut setiap hari. Motif sakit
hati ini terungkap saat rekontruksi yang
disaksikan oleh sejumlah jaksa dan Jak-
sa Penuntut Umum Kejari Medan.

Dalam rekontruksi yang dilakukan di
bekas Warunk Everyday, Jalan Ringroad
Medan, Senin (14/1/2020), terungkap Zu-
raida curhat kepada tersangka JP pada
awal November 2019 meminta agar JP dan
RP membunuh suaminya karena di-
selingkuhi. ”Suami saya terus menerus
berselingkuh dengan perempuan-perem-
puan lain, dan dari pertama perkawinan
saya, dia selalu mengkhianati saya. Saya
lagi hamil pun dia bawa perempuan ke ru-
mah,” ujar Zuraida dalam rekonstruksi itu.

Permasalahan itu sempat diadukan
Zuraida kepada keluarga Jamaluddin.
Namun mereka tak bisa berbuat apa-
apa. Jamaluddin sempat meminta kepa-
da Zuraida agar tak menceraikannya.
Sebab Jamaluddin malu sebagai hakim
sudah berulang kali cerai.

Humas Pengadilan Negeri Medan Ja-
maluddin (55) ditemukan sudah tak ber-
nyawa di dalam mobil Toyota Land Cruiser
warna hitam dengan nopol BK 77 HD mi-
liknya pada Jumat (29/11/2019) sekitar pu-
kul 13.30 WIB. Mobil tersebut berada di
jurang, tepatnya di Dusun II Namo Bintang
Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimba-
ru, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

Saat ditemukan, jenazah Jamaluddin
sudah membiru dengan kondisi terba-
ring di posisi bangku belakang. Belaka-
ngan terungkap bahwa pembunuhan Ja-
maluddin direncanakan oleh istrinya
Zuraida Hanum. (***)

Dendam Zuraida Diselingkuhi

Hakim Jamaluddin saat ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobil Toyota Land Cruiser
warna hitam nopol BK 77 HD miliknya pada Jumat (29/11/2019) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU
KDRT) atau juga Pasal 338 ancaman huku-
man 15 tahun penjara. Tapi kalau terbukti
itu direncanakan nggak ada ampun lagi de-
ngan hukum mati atau minimal seumur hi-
dup,” katanya, Senin (13/1/2020).

Kapolda Sumut Martuani sebelumnya
menjelaskan, pihaknya menetapkan pasal
pembunuhan berencana karena para pelaku
memiliki alat bukti. Dia menjelaskan, hasil
dari laboratorium forensik dan cyber crime,
menguatkan bahwa pembunuhan ini beren-
cana.

Menurut Stefanus yang pernah menerima
penghargaan ’The Leader Achieves In Deve-
lopment Award’ dari ‘Anugerah Indonesia’
dan ’ASEAN Development Citra Award’s
dari Yayasan Gema Karya’ ini apa pun ala-
sannya, sebenarnya bukan jalan keluar
menghabisi pasangan dalam rumah tangga
hanya untuk menyelsaikan persoalan rumah
tangga.

”Apalagi hal ini hanya pesoalan perseling-
kuhan. Masih banyak cara lain untuk me-
nyelesaikannya, karena membunuh istri
atau suami merupakan perbuatan yang keji
dan tidak berperikemanusian. Apa tidak ka-
sihan dengan anak-anak mereka yang masih
membutuhkan perlindungan orang tua?”
ucapnya.

Sebelumnya ketika korban ditemukan tak
bernyawa di kursi belakang mobil Toyota
Land Cruiser Prado dengan nopol BK 77 HD
sekitar pukul 13.30 WIB, Jumat (29/11/2019)
di areal perkebunan sawit, Dusun II, Suka
Rame, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumut,
penyidik sudah menduga kalau yang me-
lakukan hal ini adalah ’orang dekat’ korban.

Stefanus juga sempat mempempertanya-
kan mengapa hal ini bisa terjadi. Dia tidak
menyangka kalau perbuatan itu dilakukan
atas suruhan istrinya sendiri.

”Menang profesi hakim itu memiliki risi-
ko keamanan dan keselamatan yang cukup

tinggi. Nah, sangat disayangkan di negeri
ini, bila seorang hakim tidak memiliki pe-
ngawalan melekat dari aparat. Padahal, soal
pengamanan dan keselamatan hakim terse-
but telah diatur dalam Undang-Undang No
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehaki-
man,” ucapnya.

Menurutnya, risiko tinggi yang dihadapi
hakim ini karena mereka banyak mena-
ngani perkara-perkara kejahatan luar biasa
seperti terorisme dan peredaran narkoba
dan lain-lain.

”Tentunya dengan risiko tersebut, perlu
adanya standar pengamanan pada hakim
dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
Sebenarnya hal ini sudah tertuang di dalam
undang-undang, namun dalam praktiknya
tidak pernah,” tegasnya.

”Jadi sangat disayangkan dengan belum
adanya jaminan keamanan dan keselamata-
nya, ya, selama ini perlindungannya, hakim
hanya bisa berdoa saja. Berbeda dengan
negara lain yang memberi fasilitas berupa
ajudan yang dipersenjatai,” katanya sambil
mencontohkan, kalau seperti di Amerika,
setiap hakim menerima tunjangan penga-
manan dan sehari-hari dikawal sedikitnya
dua personel aparat kepolisian.

Yang jelas, tambahnya, standar pengama-
nan hakim di Indonesia dalam menjalankan
tugas dan jabatannya sebenarnya telah dia-
tur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, teta-
pi sayangnya implementasinya tidak pernah
dijalankan.

”Sebetulnya, dalam KUHP yang baru juga
sudah ada pasal yang mengatur tentang hal
itu. Tapi, sayangnya, KUHP yang baru itu
belum diundangkan. Ya, tentunya dengan
demikian belum berlaku,” ucapnya.

”Oleh karenanya terkait dengan keama-
nan dan keselamatan, hakim diminta untuk
meningkatkan kewaspadaan secara indi-
vidu saja,” jelasnya. (budhi)
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pegawai negeri. Tapi saya lebih suka mem-
buka lapangan pekerjaan. Niatnya cuma satu,
ibadah. Artinya kerjaan lainnya sama baik-
nya, cuma saat itu sebelum saya menyelesai-
kan kuliah sudah mulai berwiraswata. Ala
anak mahasiswa,” kata Kartika Setyarini saat
menceritakan perjalanan kariernya menjadi
perempuan yang tangguh dan berusaha ber-
kat ilmu yang didapat dari bangku kuliah.

Perempuan kelahiran Jakarta 12 Septem-
ber 1969 yang akrab disapa Rini ini, mena-
matkan bangku kuliah strata satu sarjana
ekonomi dari Universitas Trisakti, dan di-
lanjutkan mengambil strata dua Master of
Magister Management di STEKPI. Setelah
menamatkan kuliah, Rini semakin serius
untuk mengembangkan diri dalam ka-
riernya, bekerja dan membuka lapangan pe-
kerjaan bagi banyak orang. Baginya, ilmu
yang didapat dari bangku kuliah benar-be-
nar nyata bisa diterapkan dalam pekerjaaan
yang dia pimpin hingga saat ini.

”Mulai membuka perusahaan dari bawah,
semua dari awal. Kita mencari pekerjaan
sendiri, kita mencari tenaga ahlinya yang
untuk dibidang yang kita tuju. Semua pe-
kerjaan yang saya jalankan dan saya pim-
pin, semua itu mendapat restu orang tua,
support dari keluarga, dan tidak terlepas
juga berdoa dan beribadah, mulailah peru-
saahan berjalan, sebelum saya menikah. Ja-
di sudah menjadi interpreneur ulung sebe-
lum berkeluarga,” kata pendiri PT Purindo
Mandiri bergerak di bidang pekerjaan kon-
traktor sipil duduk sebagai direktur utama.

Anak dari empat bersaudara, dan semua
sudah berkeluarga. Rini mempunyai cita-cita
menciptakan lapangan pekerjaan, baginya itu
sebagian dari ibadah juga di mana saja. Cuma
Rini benar-benar mempunyai niat membuka
lapangan pekerjaan untuk SDM dan karya-
wan yang dia pimpin pun tidak terlalu banyak,
tetapi dengan mereka bekerja, mereka bisa
menghidupi keluarganya, itu adalah suatu ke-
bahagian bagi Rini bisa berbagi untuk mem-

buka lapangan pekerjaan. ”Sampai sekarang
semua perusahaan berjalan dengan baik.
Itu berkat doa dan tanggung jawab dalam
memimpin perusahaan, dan berbagi untuk
semua orang dan membuka lapangan peker-
jaan, kata pendiri pengelola KARISA salon
dengan segmen pasar khusus wanita ini.

Diakui Rini, bahwa semua perusahaan yang
dirinya pimpin hingga saat ini, itu semua atas
kuliah yang dia jalankan semua berjalan de-
ngan mulus. Dan pada akhirnya ilmu yang di-
rinya dapat diterapkan dalam dunia peker-
jaan. ”Pekerjaan itu bisa berjalan semua atas
pendidikan yang saya dapat di bangku kuliah
dan sesuai dengan bidang ilmu saya juga, ma-
kanya saya bisa menjalankan dengan benar.
Jadi SDM yang saya tempatkan benar-benar
yang berkualitas dan tau akan bidangnya
masing-masing. Dan semua perusahaan yang
saya pimpin berada di Jakarta semua, tidak
ada cabang sampai ke daerah,” tuturnya.

Perusahaan yang Rini pimpin tidak terle-
pas bergerak di pemerintahan, yang menun-
jang program-program pemerintah. Membuat
bendungan, irigrasi semua program yang se-
dang dijalankan oleh pemerintah. Dari pan-
dangan Rini, bahwa perempuan di Indonesia
dirinya melihat perempuan itu sudah diper-
juangkan oleh Ibu Kartini, jadi persamaan
jender itu di bidang usaha, pendidikan lain-
nya. Tapi kembali ke kondratnya kata Rini,
seorang perempuan adalah seorang ibu, istri,
tapi kalau bila semua bersaing untuk bidang-
bidang di luar, itu semua sama sederajat, pe-
rempuan dan laki hebat-hebat.

”Banyak sekarang perempuan menjadi
pemimpin di bangsa ini. Banyak kesempa-
tan untuk lebih hebat lagi untuk kaum pe-
rempuan di bangsa ini,” ujar pendiri PT
Citra Kartika Mandiri sebagai direktur uta-
ma di bidang pekerjaan pemeliharaan dan
overhaul pesawat terbang di lingkungan
TNI, pengadaan alat-alat SAR dan kesela-
matan di Badan SAR Nasional (Basarnas).

Banyak pengalaman organisasi yang di-

SRIKANDI INKINDO PANUTAN ORGANISASI PEREMPUAN INDONESIA——————————————————————————————(dari halaman I)

jalankan Rini di antaranya Ikatan Wanita Pen-
gusaha Indonesia (Iwapi) sebagai ketua DPD
Provinsi DKI Jakarta, Kadin DKI Jaya sebagai
wakil ketua komite tetap pembinaan dan
pemberdayaan asosiasi/himpunan/gabungan,
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) sebagai ketua bidang penanaman
modal dalam negeri periode 201-2015, Him-
punan Ahli Teknik Hidrauluk Indonesia
(HATHI) sebagai ketua komisariat kontrak-
tor/konsultan, Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia sebagai ketua bidang pariwisata
hingga saat ini, Inkindo DKI sebagai sekjen
dan Srikandi Inkindo hingga saat ini.

Dijelaskan Rini, untuk di Inkindo, dirinya
duduk sebagai sekretaris jenderal. Di sini un-
tuk melayani. ”Kami punya hampir 900 anggo-
ta perusahaan konsultan. Jadi kita melayani
itu mempermudah anggota kami untuk ba-
nyak hal. Seperti memberikan suatu pelati-
han, pajak, keuangan, dan kami berhubungan
dengan pemerintah yang mengeluarkan regu-
lasi kami melayani anggota,” katanya.

Lahirnya Srikandi Inkindo
Srikandi Inkindo itu bagian dari Inkindo.

Jadi kami adalah insitusinya anggotanya ada-
lah pengurus Inkindo seluruh Indonesia. Di-
akui Rini, tidak banyak yang menjadi pengu-
rus Inkindo perempuan karena memang dari
enam ribu lebih anggota perusahaan Inkindo
itu yang mempunyai perusahaan sedikit pe-
rempuannya. Jadi, waktu mengadakan perte-
muan, tujuan dari Srikandi Inkindo ini adalah
lebih ke arah sosial, selain Inkindo ingin me-
ngembangkan masing-masing potensi dari
masing-masing pengurus Inkindo dan sebagai
seorang ibu, jadi semua berkumpul di situlah
saya terpilih sebagai ketua Srikandi Inkindo.

”Srikandi Inkindo berdiri belum sampai se-
tahun, memang banyak program-program
yang sudah kita canangkan, tapi yang baru
berjalan itu mengadakan acara ke Penang, ka-
rena teman-teman di Srikandi Inkindo ini dari
berbagai bidang, kalau saya di bidang jasa

kontruksi di bendungan, ada yang di bidang
jalan, bangunan, gedung dan lainnya. Kami
ke Penang itu untuk melihat langsung ke sana.
Lalu yang baru kemarin menyantuni anak-
anak yang terkena HIV/AIDS, dan juga mem-
berikan bantuan musibah banjir kemarin,
kami dari Srikandi Inkindo turut membantu
dan berpartisipasi. Untuk program 2020 ini,
Srikandi Inkindo yang paling dekatnya kita
akan kegiatan Hari Kartini,” tutur perempuan
yang murah seyum ini.

Hingga saat ini yang dirasakan Rini dalam
berorganisasi, dirinya merasakan dengan
berorganisasi itu tujuannya bersilaturahmi.
Dari sana dapat membuka ’link’, dan mem-
buat suatu kegiatan dari perusahaan ma-
sing-masing tapi terutama bersilahturahmi
itu mencari persaudaraan di mana saja de-
ngan siapa saja tidak memilih.

Motto hidup ibu dari dua anak putra dan pu-
tri ini, tujuannya sebagai seorang ibu membe-
sarkan anak-anak supaya mereka menjadi anak
yang berguna dan berhasil di pendidikannya.
”Saya memimpin perusahaan masih muda se-
belum saya lulus kuliah, menikah. Pesan ayah
saya selesaikan dulu sekolah. Kepuasaan saat
saya punya karyawan, mereka berhasil dalam
hidupnya, itu suatu kebanggaan saya karena bisa
membuka kehidupan dan membantu orang be-
kerja untuk keluarganya,” ujarnya.

Di akhir perbincangan, Rini berpesan, bah-
wa perempuan Indonesia saat ini, jangan ragu
untuk melangkah, jadi biasanya mungkin ada
rasa ketakutan dari perempuan untuk bisa
dilakukan yang dilakukan oleh laki laki tetap
berusaha dan berdoa. ”Kita harus punya mim-
pi, dari mimpi itu kita akan mencapainya de-
ngan ketekunan, silaturahmi karena tidak
bisa putus silaturahmi itu harus dilakukan
tidak hanya di usaha, tapi di kehidupan se-
hari-hari itu dilakukan. Karena bagi saya, sila-
turahmi itu bagian dari ibadah,” imbuhnya.

Untuk itu Rini berharap, Srikandi Inkindo
bisa menjadi panutan seluruh oganisasi pe-
rempuan di Indonesia. (lian tambun)

Acara diisi dengan sambutan-
sambutan dan doa oleh Ustaz Sya-
rony, Wakil Ketua Umum Inkindo
Ir Erie Heriyadi, Bendahara Sri-
kandi Meti, Sri Hayuni dari Yaya-
san Ya Kita, Yayasan Pelita Ilmu,
dongeng, dari yayasan ”Ya Kita”.
Juga dihadiri 50 anak-anak pende-
rita HIV AIDS beserta orang tua.

Dalam sambutannya, mewakili
Ketua Srikandi Inkindo dan seka-
ligus penyelenggara acara, Hanny
Hendrany SSos, NLP menjelaskan,
bahwasanya dari Inkindo sendiri
pun tidak semuanya paham untuk
masalah HIV dan AIDS ini.

”Inilah yang kami lakukan para
pengusaha Inkindo mencoba un-
tuk membuka mata hati di pengu-
saha bergandeng bersama untuk
memberikan donasi kepada anak-
anak penderita AIDS HIV. Karena
HIV itu tidak menular kepada kita,
inilah pemahaman yang harus dili-

hat bersama. Namun, anak-anak
yang penderita HIV/AIDS bila ter-
lambat minum obat matanya jadi
buta. Inilah satu konsen kita.
Mudah-mudahan Inkindo Srikan-
di terus bisa melakukan ini de-
ngan ikhlas serta berbagi untuk
bangsa dan negara,” katanya.

Diakui Hanny, bahwa kegiatan
semacam ini yang tidak pernah di-
lakukan oleh Srikandi Inkindo.
Untuk berbagi bersama teman-te-
man yatim, dan penderita AIDS.

”Pada awalnya, ini sebuah ga-
gasan waktu kami pertemuan Sri-
kandi. Kebetulan bulan ini Hari
AIDS Sedunia. Saya mencoba ke-
pada Ketua dan Bendahara untuk
menyampaikan niat kami untuk
bisa berbagi dengan anak-anak
penderita HIV/AIDS. Awalnya dari
kami untuk kami, tapi ternyata ka-
mi mencoba membesarkan sayap
ini, dan membagi ini kepada te-

man-teman. Luar biasa teman-te-
man Inkindo pusat, daerah dan
DKI sangat menyambut baik ke-
giatan ini. Awalnya kami mau 15
sampai 20 orang, tapi syukur hari
yang hadir bisa berkumpul 50
orang,” katanya bangga.

Di sisi lain Ir Erie Heriyadi se-
bagai wakil ketua umum Inkindo
mengatakan, bahwa acara ini ada
karena memperingati Hari AIDS
Sedunia. ”Jadi kami dari organisa-
si Inkindo, saya sebagai dewan
pengurus, menyambut baik kegia-
tan Srikandi,” katanya.

Dijelaskan Erie, Srikandi adalah
organisasi yang diinisiatifkan oleh
ibu-ibu untuk bergerak di bidang
sosial. Jadi, Srikandi bisa menye-
lenggarakan kegiatan ini, dan ka-
mi dari dewan pengurus nasional
akan support, bila perlu setiap ta-
hun diadakan dengan mengerah-
kan seluruh potensi Inkindo.

Erie mengatakan, bahwa ada-
nya Srikandi Inkindo ini adalah
hanya untuk sosial. Srikandi ini
mempunyai jiwa sosial yang baik
dan ikhlas, rela untuk mengum-
pulkan semua potensi Inkindo.

”Kami adalah organisasi konsul-

SRIKANDI INKINDO BERBAGI
untuk Anak Penderita HIV/AIDS

POSKOTATV.id — Salah atu program Inkindo
dilakukan pada Jumat (27/12/2019) bertempat
di ruang pelatihan Sekretariat DPP DKI Jakarta,
Jalan Pertani Duren Tiga, Pancoran, Jakarta
Selatan. Dengan mengangkat tema ”Lindungi
Keluarga dan Bangsa Cegah HIV AIDS”.

tan se-Indonesia. Anggota kami cu-
kup besar, ada 6.000 lebih perusa-
haan seluruh Indonesia. Jadi po-
tensi yang dikumpulkan luar bia-
sa. Namun, jarang acara sosial se-
perti ini, karena kesibukan kami
sehari-hari. Ada namun tak rutin,
pernah juga dilakukan mengum-
pulkan anak yatim sebanyak 1.000
orang di sini juga,” ungkapnya.

”Saya sangat mendukung kegia-
tan semacam ini, dan bila perlu ru-
tin dilakukan untuk acara sosial se-
macam ini. Karena kesibukan, jadi
tertutup mata kita untuk melihat hal
semacam ini. Tapi begitu muncul, itu
membuat kita sadar bahwa ada bagi-
an dari kita, dan tanggung jawab
kita untuk membantu sesama, yang
bukan mau mereka, tapi karena
keadaan yang membuat ini. Saya
akan support kegiatan sosial se-
macam ini untuk ke depannya,” tu-
tup Erie. (lian tambun)
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S IAPA sangka kalau artis cantik
nan seksi, Yeyen Lidya, gemar

olahraga keras. Bukan untuk gaya-
gayaan, tapi semata-mata menjajal
hobi barunya. Meski menguras banyak
tenaga, namun cukup menyenangkan.

”Beda banget sa-
ma olahraga yang
lain. Awalnya ngera-
sain di seluruh ang-
gota tubuh. Apalagi
semua anggota tu-
buh harus bergerak.
Kaget juga karena
keringat yang men-
gucur cukup deras,”
aku Yeyen saat di-
konfirmasi POSBE-
RITAKOTA, Minggu
(17/11/2019).

Dari keluar keri-
ngat yang cukup ber-
lebihan, menurut ar-
tis serba bisa, justru

bukan untuk menge-
jar prestasi.

”Kalau disuruh ikut
tanding, ya mending
ogah. Takut wajah
pada bonyok. Nanti
malah bisa merusak
kecan-
t i k a n
a t a u
kemu-
lusan
wajah
aku,” jawab presen-
ter, pemain film
dan FTV serta
penyanyi
dang-

d u t
tersebut.

Yeyen me-
ngaku kalau aktivi-

tasnya tersebut, sem-
pat dibikin video.
Setelah itu diunggah
ke YouTube. Ternya-

jadi gampang sehat.
Sebab, keringat yang
keluar akan memba-
wa virus-virus penya-
kit. Pada intinya cu-
ma beberapa kali la-
tihan Thai Boxing, se-
luruh anggota tubuh
terasa segar.

Saat ditanya ke-
mungkinan ikut
event atau kejuara-
an, perempuan asal
kelahiran Solo (Jawa
Tengah), justru me-
rasa takut. Yang pas-
ti cuma menyalur-
kan hobi saja. Jadi,

ta, kata dia, ba-
nyak mendapat
komentar dari
kalangan neti-
zen. ”Aku cuma
iseng aja, kok!
Dan, ternyata sa-
ngat melelah-
kan, apalagi ka-
lau latihannya
sampai dua jam

lebih,” pung-
kas Yeyen.

(red/goes)


