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POLITIK DI BULAN 
RAMADHAN

Bulan suci ramadhan tahun ini kembali menyapa kita. 
Maka bergembiralah kita sebagai hamba pilihan yang 
masih diberikan kesempatan oleh Allah Swt untuk 

menjalani kewajiban ibadah puasa ramadhan dengan mem-
perbanyak amal ibadah.

Apalagi iklim politik kian memanas mendekati pilkada 
serta pemilu, segala hiruk pikuk perpolitikan ketara sema-
kin terang dan terasa, sehingga jika tidak dijalankan dengan 
baik tentu bisa merusak pahala ibadah puasa di bulan ra-
madhan.

   Sering kali terjadi, suasana politik yang panas tak lagi 
melihat kondisi tertentu termasuk saat bulan suci ramad-
han, orang-orang saling membenci, mendengki, memfitnah, 
memutuskan silaturrahim, dan berbagai perbuatan tak ter-
puji lainnya, hanya karena perbedaan aspirasi dalam politik. 
Padahal semua itu dilarang karena bisa merusak persatuan, 
dan tentunya merusak pahala ibadah terutama ibadah puasa 
ramadhan. Akibatnya, keinginan untuk meraih pahala berli-
pat ganda malah berubah menjadi dosa yang berlipat ganda.

   Karena itu, di butuhkan persiapan diri secara fisik dan 
mental agar ramadhan benar-benar menjadi bulan belajar 
menjadi insan yang bertakwa apalagi ramadhan kali ini dihi-
asi dengan nuansa perpolitikan. Hendaknya ketika memasu-
ki bulan Ramadhan, kita benar-benar sudah memiliki ruang 
hati yang siap untuk melakukan ibadah di bulan ramadhan 
dan motivasi yang kuat untuk meraih pahala sebagaima-
na yang dijanjikan Allah tanpa menapikan pekerjaan se-
hari-hari.

   Ramadhan, bulan kesembilan dalam kalender Islam, 
dan dirayakan oleh umat Muslim di seluruh dunia dengan 
berpuasa, dalam konteks Indonesia saat ini tentu saja kegia-
tan ini diharapkan mendinginkan suasana Pilkada Serentak 
2018.

Harapan besar ini tidak berlebihan, mengingat luka Pilka-
da DKI 2017 yang kental dengan nuansa politik identitas 
yang intimidatif belumlah kering.

Doa dan harapan untuk kedamaian didasarkan akibat 
cobaan yang menimpa bangsa ini karena aksi terorisme be-
runtun di sejumlah wilayah. Tidak hanya menyasar aparat 
keamanan, aksi keji yang melibatkan anak-anak tersebut 
menyasar kegiatan ibadah.

   Di sisi lain, Ramadhan dalam pelaksanaan Pilkada 2018 
secara skeptis dapat dilihat sebagai kesempatan para pem-
buru kekuasaan yang bertarung sebagai ajang menjual diri. 
Apalagi kalau bukan menunjukkan tingkat kesalehan mas-
ing-masing.

Menonjolkan citra yang berintegritas agama, selalu men-
jadi salah satu strategi komunikasi politik penting di Indone-
sia. Kesalehan dalam bungkus ritus dan semiotika beragama 
melalui pakaian dan atribut menjadi hal penting.

   Memang ramadhan kali ini berada ditengah tahun poli-
tik dalam Pilkada serentak 2018. Sehingga ada individu dan 
kelompok yang akan mempergunakan momen Ramadhan ini 
sebagai penggalangan kekuatan demi mengais keuntungan. 

Sehingga ada yang menggunakan momen ramadhan untuk 
menjalankan aksi sosial seumpama memberikan sedekah, 
infak, bantuan kepada fakir miskin, dan aksi sosial lainnya 
yang kerap menyasar kalangan rakyat kecil. Misalnya den-
gan membagi-bagikan sembako, kain sarung, dan bantuan 
sosial lainnya ke desa-desa. Namun di balik jiwa sosial tadi 
sebenarnya punya kepentingan terselubung yang merupa-
kan bagian dari trik dan strategi tim sukses untuk meraup 
suara pemilih.

Terlebih lagi dengan iming-iming atau janji-janji politik 
yang sarat kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Jika 
hal ini terjadi, berarti para petualang politik telah mencede-
rai bulan suci ini dengan sikap dan perilaku yang melanggar 
rasa keikhlasan dalam beribadah puasa. Oleh karenanya jika 
ada calon kepala daerah baik secara sembunyi-sembunyi 
maupun terang-terangan memanfaatkan momen ramadhan 
untuk ajang jualan politik, sehingga tidak ada lagi keikhlasan 
di dalamnya.

   Sedangkan keikhlasan sejati hanya dapat digapai dengan 
meninggalkan khianat, rasa iri, dan dengki. Bagaimanapun 
segala amalan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya rasa 
keikhlasan. Sehingga jika puasa ramadhan sudah dimanfaat-
kan untuk tujuan lain, bukan lagi sebagai ladang amalan, 
maka yang diperoleh kelak hanyalah sebuah kesia-siaan. 
Apalagi jika melakukan ghibah dan menebarkan berita bo-
hong (hoaks) baik secara langsung maupun lewat media so-
sial untuk menjelek-jelekkan lawan politiknya. Maka banyak 
berita hoaks yang bertebaran di media sosial.

   Sungguh politik tersebut merupakan buah dari politik 
demokrasi-kapitalis yang kotor. Politik yang tidak mem-
perhatikan etika dan hanya fokus pada kekuasaan. Berbe-
da dengan makna politik dalam Islam. Islam sebagai agama 
mengatur keseluruhan aspek kehidupan (ibadah, hubungan 
manusia dengan dirinya sendiri, dan muamalah). Politik ber-
asal dari kata sasa-yasusu-siyasatan, bermakna pengurusan 
umat. Sehingga lebih detail lagi makna politik dalam Islam 
adalah mengurusi urusan umat baik dalam negeri maupun 
luar negeri.

   Sistem politik dalam Islam mengharuskan pelakunya 
untuk terikat dengan hukum syara’. Pengaturan kehidupan 
pun sesuai dengan syariat Islam dan dilandasi aqidah islam. 
Hal inilah yang menjadikan Islam tidak sekadar agama ritu-
al. Lebih dari itu sebagai pengatur hidup manusia di muka 
bumi ini.

   Seharusnya ramadhan dapat mencairkan hati yang beku. 
Meluruskan akidah, dan menisbikan iri dan dengki.

Harapan kita semua, di dalam bulan yang magfirah ini, 
kita harus mampu ‘menahan diri’, sehingga pada gilirannya 
setelah berpuasa penuh selama satu bulan maka kita seha-
rusnya sudah menjadi orang yang berbeda dan lebih baik 
dari sebelum berpuasa Ramadhan.

Jika Allah Swt telah memberikan harapan besar kepada 
para hamba-Nya agar menjadi orang yang takwa, masihkah 
kita sia-siakan kesempatan yang istimewa ini?

Oleh : MUCHLIS CANDRA   |   Redaktur Pelaksana
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Angin segar pencegahan korupsi 
di hembuskan oleh Komisi Pemi-
lihan Umum Indonesia (KPU) 
dengan akan mengeluarkan 

aturan mantan narapidana korupsi di 
larang ikut maju sebagai calon legislatif 
pada Pemilu 2019.

Hal ini tentu akan menjadi babak 
baru pencegahan korupsi mengingat 
KPU menganggap kejahatan korupsi su-
dah menjadi kejahatan luar biasa.

Ketua KPU Arief Budiman men-
jelaskan bahwa aturan tersebut berdasar 
atas banyaknya calon peserta Pilkada 
yang berstatus tersangka.

“Sebetulnya itu kan merespons 
apa yang berkembang saat pencalonan 
Pilkada. Setelah dicalonkan dan ditetap-
kan banyak tapi bukan banyak beberapa 
kemudian ditetapkan sebagai tersangka 
karena kasus dugaan tindak pidana 
korupsi,” kata Arief

Arief menjelaskan ala-
san diusulkannya peratur-
an tersebut merupakan 
salah satu upaya pencega-
han terjadinya tindak ko-
rupsi yang dilakukan oleh 
kepala daerah,KPU meng-
inginkan agar calon yang 
akan maju baik di Pilkada 
maupun Pileg tidak ada 
yang tersentuh kasus-ka-
sus korupsi.

“Pencegahan atas 
tindak pidana korupsi 
itu agar tidak terjadi. 
Kemudian ya kita 
mau menye-
d i a k a n , 
menya-
j ikan 

calon-calon yang memang tidak tersen-
tuh dengan kasus-kasus korupsi makan-
ya kita masukan juga syarat itu,” ujarnya.

Arief menambahkan bahwa aturan 
tersebut masih dalam proses pembaha-
san yang akan diajukan dalam rapat kon-
sultasi. Arief juga mengatakan usulan 
peraturan tersebut juga akan dibahas 
bersama dengan kelompok masyarakat. 

“Tetapi ini kan masih masuk pros-
es pembahasan dan masih usulan yang 
akan diajukan dalam rapat konsultasi. 
Kita pun juga akan bicarakan ini dalam 
uji publik dengan kelompok masyarakat. 
Kita lihat hasilnya nanti seperti apa,” tu-
tur Arief.

Aturan ini pun nendapatkan pro 
dan kontra di banyak kalangan,baik dari 
pemerintah,Bawaslu,dan DPR sendiri 
yang merupakan perwakilan dari partai. 

Sejumlah fraksi di DPR ber-
beda pandang tentang ren-

cana KPU. Mereka yang me-
nentang berdalih larangan 
itu bertentangan dengan 

hak asasi manusia lan-
taran setiap orang ber-

hak memilih dan dipi-
lih.

“Sikap KPU 
ini melanggar 
hak asasi seseo-

rang. Yang bisa 
membatasi hak 

politik seseorang ha-
nya pengadilan ber-

dasarkan keputusan 
sidang,” kata anggota 

Komisi II Fraksi Golkar 
Firman Soebagyo

F i r m a n 
mengatakan 

p e r a t u r -
an yang 

dibuat 
K P U 

bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu.

Pendapat senada juga disampaikan 
anggota Komisi II Fraksi PDIP Komaru-
din Watubun. Baginya larangan KPU bagi 
narapidana korupsi menjadi caleg tak 
beralasan. Sebab menurutnya korupsi 
bisa dilakukan siapa saja. “Yang seka-
rang belum jadi koruptor kan belum ten-
tu malaikat. Bisa saja dia karena belum 
ketahuan. Yang sudah mantan terpidana 
korupsi juga belum tentu akan melaku-
kan itu lagi,” katanya.

Menurut Komarudin, norma dalam 
UU Pemilu Pasal 240 ayat 1 sudah men-
syaratkan seorang mantan narapidana 
korupsi mengumumkan secara terbuka 
di media massa tentang rekam jejak ke-
hidupannya. Menurutnya, itu sudah cuk-
up sebagai bentuk pengawasan dan pen-
didikan politik bagi pemilih.

“Pemilih tentunya bisa memilah 
dan memilih siapa yang layak dipilih dan 
tidak,” kata Komarudin.

Hal yang berbeda muncul dari An-
ggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani 
Ali Sera. Menurutnya, Pasal 8 huruf (j) 
PKPU yang melarang mantan napi korup-
si menjadi caleg merupakan tafsiran pro-
gresif KPU terhadap UU Pemilu 
dengan tujuan mendapatkan 
hasil pemilu 
yang lebih 
baik. “Se-
bagai bagian 
pertanggu-
ngjawaban 
publik, usul 
KPU boleh 
dan sah. 
Dan pem-

buatan Pera-
turan KPU 
domainnya 

KPU,” kata 
Mardani

Mardani 
pun menyatakan, 

rapat konsultasi 
antara DPR den-

gan pemerintah 
yang menolak pera-

turan tersebut tidak 
mengikat KPU. Ini 

menurutnya sesuai den-
gan keputusan MK Nomor 

92/PUU-XIV/2016 yang 
menyatakan KPU merupa-

kan lembaga independen.
“Saya mendukung KPU. 

MANTAN KORUPTOR 
DILARANG NYALEG
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Tapi KPU harus siap menghadapi guga-
tan para pihak di Mahkamah Agung,” un-
gkapnya

Dilain pihak ketua DPP Partai Ha-
nura Sutrisno Iwantoro mengatakan, 
memberi dukungan kepada usulan atur-
an yang masuk dalam rancangan PKPU 
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kotaitu. Menurut-
nya, aturan semacam ini penting diber-
lakukan dalam pemilu.

“Kami memberikan dukungan agar 
mantan koruptor tidak bisa mencalonk-
an (sebagai caleg). Saya kira ini penting 
untuk memberikan pendidikan agar 
jangan melakukan korupsi. Meski sudah 
menjalani hukuman dan semestinya in-
syaf, tetapi efek jeranya kurang (efek jera 
untuk tidak mengulangi),” ujar Sutrisno 
dalam uji publik di Kantor KPU, Menteng, 
Jakarta Pusat.

Anggota KPU periode 2012-2017 
Hadar Nafis Gumay menilai rancangan 
Peraturan KPU (PKPU) tentang pen-
calonan anggota legislatif tidak akan ber-
tentangan dengan pasal 240 ayat 1 huruf 
g Undang-undang 7/2017 tentang Pemi-
lu. Sebab menurutnya, pengaturan pada 
pasal tersebut bersifat umum.

“Sebetulnya tidak. Pengaturan di 
pasal 240 itu kan sifatnya umum. Terpi-
dana itu kan di dalamnya macam-macam. 
Ada terpidana korupsi, ada terpidana ke-
jahatan kekerasan terhadap perempuan. 
Jadi, bisa saja dilarang untuk bentuk ter-
tentu, yang memang di UU Pemilu tidak 
disebutkan,” ujarnya

Bunyi pasal 240 ayat 1 huruf g 
tersebut, “Bakal calon anggota DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota adalah Warga Negara Indonesia 
dan harus memenuhi persyaratan: Tidak 
pernah dipidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 tahun atau 
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersangkutan mantan terpidana.”

Hadar juga melihat adanya inkon-
sistensi pada DPR, pemerintah dan 
Bawaslu. Sebab mereka telah menge-
sahkan ketentuan pencalonan anggota 
DPD melalui PKPU 14/2018. Isi PKPU ini 
jelas berbeda dengan keinginan DPR, pe-
merintah, dan Bawaslu dalam mengatur 
ketentuan pencalonan anggota legislatif.

Padahal pembentukan PKPU 
14/2018 itu jelas telah melalui konsulta-
si dengan DPR, pemerintah, dan Bawas-
lu. Karena telah diundangkan pada April 
lalu, maka berarti tiga institusi telah 
menyetujui isi PKPU tersebut. Di PKPU 
14/2018, diatur bahwa mantan narapi-
dana kasus korupsi dilarang mencalonk-
an diri menjadi anggota DPD.

“Di PKPU 14/2018 itu dilarang, pa-
dahal sama-sama untuk peserta pemilu 
juga kan, untuk DPD. Kok saat itu tidak 

dipermasalahkan, sekarang dimasalah-
kan. Kenapa saat itu tidak ada kesimpu-
lan yang mengatakan DPR tidak setuju 
misalnya,” ungkap Hadar.

Karena itu, menurut Hadar, alasan 
DPR, pemerintah dan Bawaslu bahwa 
usulan KPU soal larangan mantan napi 
korupsi menjadi caleg bertentangan 
dengan UU Pemilu, itu tidak tepat. Se-
bab, pasal di dalam PKPU 14/2018, yang 

menjadi turunan dari UU Pemilu, telah 
mengatur larangan tersebut.

“Pasalnya kurang lebih isinya sama 
(melarang mantan napi korupsi maju 
ke Pemilu 2019). Yang satu untuk DPD, 
yang satu untuk DPR. Nah, dari UU yang 
sama (UU Pemilu), kok kemudian mau 
diarahkan dengan PKPU yang berbeda,” 
kata dia  

(Muchlis Candra)
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Ancaman Bui 
Buat Kepala 

Daerah Soal THR 
dan Gaji ke-13

Gara-gara  THR dan Gaji 
ke-13 yang dibebank-
an pada APBN sesuai  
Surat Edaran Ment-

eri Dalam Negeri (Mendagri) 
kepada para Bupati/Waliko-
ta, membuat Prof. Dr. Ryaas 
Rasyid angkat bicara. Pakar 
otonomi menyatakan ketidak-
setujuan, termasuk mengriti-
knya dengan keras

Dia menilai  surat eda-
ran Mendagri  30 Mei 2018 itu 
dapat menimbulkan masalah 
baru. Bahkan banyak  kepala 
daerah mauk bui oleh Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK).

Kok bisa sih? Pasalnya, 
dalam kaca mata Ryaas, di 
dalam APBD 2018 tidak ada 

klausul anggaran yang dima-
sukkan untuk membayar THR 
dan gaji 13. Itu artinya poin 
6 dan 7 dalam surat edaran 
Mendagri tersebut, membuat 
kepala daerah terancam pen-
jara.

“Surat kemendagri itu 
bisa menggiring banyak kepa-
la daerah ditangkap KPK. 
Butir 6 dan 7 surat edaran itu 
bertentangan dengan prin-
sip anggaran dan berpotensi 
dituduh sebagai tindak peny-
alahgunaan wewenang,” jelas-
nya kepada otonominews.net, 
Senin (4/5/2018) pagi.

Seperti diketahui, da-
lam surat yang bernomor 
903/3387/SJ dan ditujukan 
kepada Bupati dan Walikota 

di seluruh Indonesia itu,  soal 
pemberian THR dan gaji 13 
yang bersumber dari APBD.

Poin keenam dari su-
rat edaran yang ditandatan-
gani oleh Tjahjo Kumolo itu 
menyebutkan bagi daerah 
yang belum menyediakan/ti-
dak cukup tersedia anggaran 
THR dan gaji 13 dalam ABBD 
tahun 2018, dapat menye-
diakan anggaran THR dan 
gaji 13  dengan cara melaku-
kan penggeseran anggaran 
yang dananya bersumber dari 
belanja tidak terduga, pen-
jadwalan ulang kegiatan dan 
atau menggunakan kas yang 
tersedia.

Lalu poin ketujuh, 
penyediaan anggaran THR 

dan gaji 13 atau penyesuaian 
nomenklatur anggaran se-
bagaimana tersebut pada an-
gka 6 dilakukan dengan cara 
merubah penjabaran APBD 
tahun 2018 tanpa menunggu 
perubahan APBD tahun 2018 
yang selanjutnya diberitahu-
kan kepada pimpinan DPRD 
paling lambat 1 bulan setelah 
dilakukan perubahan penja-
baran APBD dimaksud.

Begitupun pemerintah 
pusat tidak boleh intervensi. 
Apalagi mendiktekan keingi-
nan mengubah alokasi APBD. 
Sedangkan kepala daerah 
juga tidak boleh mengubah 
alokasi APBD tanpa persetu-
juan DPRD.

“Sebab setiap perubahan 
APBD, tandasnya lagi, harus 
melalui DPRD,” tandas lelaki 
asal Sulawesi Selatan ini.

“Bahkan untuk kasus 
THR ini secara etika harus 
ada musyawarah dan kesepa-
katan dulu antara pemerintah 
pusat dan daerah untuk alo-
kasi atau realokasi,” sambun-
gnya, seraya menyebut peru-
bahan tidak bisa main lewat 
surat edaran saja. Begitupun  
pemerinthan itu ada etika dan 
peraturan.

(Lian)

Prof. Dr. Ryaas Rasyid
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EKSKLUSIF

KOMITMEN KEJAKSAAN DALAM 
MENGAWAL PEMERINTAH

Kejaksaan RI berkomit-
men mendukung upa-
ya pemerintah dalam 
mempercepat dan 

memacu laju pembangunan. 
Untuk itu, Jaksa Agung RI H.M. 
Prasetyo mengimbau jajaran-
nya di seluruh Indonesia un-
tuk mengoptimalkan kinerja 
Tim Pengawal dan Pengaman 
Pemerintah dan Pembangu-
nan atau TP4. Jaksa Agung 
mengatakan bahwa TP4 mer-
upakan sarana untuk mele-
takkan penegakan hukum 
agar berjalan seiring, selaras, 
dan senafas dengan kebijakan 
negara, pemerintah dalam 
pelaksanaan  pembangunan.

Bak gayung bersambut, 
kehadiran TP4 mendapat 
sambutan baik dari kement-
erian dan lembaga. Dari awal 
tahun hingga April 2018, TP4 
sudah melakukan 3182 ke-
giatan pengawalan dan pen-
gamanan, dengan nilai proyek 
sebesar Rp259,96 triliun. 
Peningkatan yang signifikan 
ini sudah terjadi dari tahun 
sebelumnya, dimana pada ta-
hun 2017, nilai kegiatan yang 
didampingi TP4 meningkat 
hingga delapan kali lipat dari 
Rp109,64 triliun menjadi 
Rp977,08 triliun.

Jaksa Agung juga meng-
ingatkan seluruh jajaran Ke-
jaksaan agar bersikap profe-
sional, tidak main-main dan 
bersungguh-sungguh dalam 
mengawal dan mengamank-
an pembangunan. Bila tidak, 
kata Jaksa Agung, akan men-
jadi bumerang dan malapeta-
ka bagi citra serta kredibilitas 
Korps Adhyaksa. “TP4 bukan 
bunker tempat berlindung un-
tuk melakukan tidak pidana, 
tetapi digagas dan dibentuk 
sebagai sarana pengawal ser-
ta pencegah penyelewengan 
dalam pelaksanaan pemerin-
tahan dan program pemba-

ngunan,” kata Jaksa Agung di 
Jakarta, Rabu (30/5).

Selain TP4, optimalisasi 
pengamanan buronan serta 
penyelamatan dan pemuli-
han kerugian keuangan neg-
ara saat ini menjadi program 
prioritas Kejaksaan. Dua hal 
tersebut menjadi salah satu 
tolok ukur penilaian kinerja 
jajaran Korps Adhyaksa baik 
di pusat maupun daerah.

Melalui Program Tang-
kap Buron 31.1 (Tabur 31.1) 
Korps Adhyaksa berkomit-
men untuk menuntaskan 
penanganan perkara pidana. 
31 Kejaksaan Tinggi (Kejati) 
di seluruh Indonesia dibebani 
tanggung jawab untuk seti-
daknya menangkap satu bu-
ronan pelaku kejahatan (baik 

yang berstatus tersangka, 
terdakwa dan terpidana) seti-
ap bulan. Sampai dengan Mei 
2018, sudah 111 orang bu-
ronan yang diamankan oleh 
Kejaksaan.  “Dengan adanya 
Tabur 31.1, tidak ada tempat 
yang aman bagi pelaku pi-
dana,” kata Jaksa Agung.

Setali tiga uang dengan 
program Tabur 31.1, saat ini 
Kejaksaan juga tengah beker-
ja keras mengembalikan ker-
ugian negara akibat tindak 
pidana korupsi (Tipikor). 
Pada triwulan pertama (Jan-
uari – Maret) 2018 jajaran 
Pidsus Kejaksaan menye-
lamatkan kerugian negara se-
nilai Rp507,65 miliar. Jumlah 
tersebut berasal dari eksekusi 
denda, uang pengganti serta 

hasil lelang barang rampasan 
dalam penanganan perkara 
tipikor. Sementara ditahap 
penyidikan dan penuntut-
an, Korps Adhyaksa mampu 
menyelamatkan uang negara 
sebesar Rp1,35 triliun.

Bukan hanya dari Tip-
ikor, secara Perdata dan Tata 
Usaha Negara atau Datun 
Kejaksaan juga mencatat-
kan kinerja gemilang terkait 
pemulihan keuangan negara. 
Pada triwulan pertama 2018, 
tercatat sudah Rp242,98 mil-
iar uang negara yang berha-
sil dipulihkan Bidang Datun. 
Rp242,08 miliar diantaranya 
berasal dari eksekusi Yayasan 
Supersemar milih Presiden RI 
Kedua Soeharto. 

(RED)
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Bandara Kertajati akh-
irnya resmi mendapa-
tkan lampu hijau 
untuk melayani mas-

yarakat pada 24 Mei 2018. Po-
sisinya yang strategis dinilai 
dapat menggarap pangsa pas-
ar yang besar.

Meski diinisiasi oleh 
Pemprov Jabar, akan tetap 
pemerintah pusat memiliki 
andil dalam pembangunan 
Bandara Kertajati ini. Banda-
ra itu juga disuntik dengan 
dana APBN, terutama untuk 
pekerjaan sisi udara, seperti 
landas pacu, tempat parkir 
pesawat dan lainnya.

Dalam perjalanann-
ya, membangun Bandara 
Kertajati tidaklah mudah. 
Meski Keputusan Menteri 
Perhubungan No. 34/2005 
tentang penetapan lokasi 
Bandara Kertajati sudah kel-
uar, pekerjaan sisi udara baru 
dikerjakan pada 2015.

Pembangunan Kertaja-
ti kemudian dilanjutkan di 
era Presiden Joko Widodo. 
Peletakan batu pertama Ter-
minal Kertajati dilakukan di 
awal 2016. Selang dua tahun 
kemudian, bandara ini berop-
erasi, tepatnya pada 24 Mei 
2018.

Total dana yang diha-
biskan untuk pengembangan 
Bandara Kertajati mencapai 
Rp3,5 triliun dengan rincian 
pembangunan sisi udara se-
besar Rp825 miliar, dan sisi 

darat sebesar Rp2,7 triliun, 
termasuk pembebasan lahan-
nya.

Selain melayani pener-
bangan reguler, bandara den-
gan landas pacu sepanjang 
2.500 meter ini juga bakal 
menjadi bandara embarka-
si haji. Namun untuk dapat 
melayani penerbangan haji, 
landas pacu perlu diperpan-
jang terlebih dahulu menjadi 
3.000 meter.

Pembangunan bandara 
baru sudah pasti bukan hal 
yang mudah. Banyak faktor 
yang harus diperhatikan, mu-
lai dari rencana tata ruang, 
keselamatan dan keamanan 
penerbangan, kondisi alam, 
pertumbuhan ekonomi, dan 
lain sebagainya.

Indonesia sendiri memi-
liki peta jalan soal pengem-
bangan bandara dalam jang-
ka panjang. Hal tersebut 
tertuang di dalam Peraturan 
Menteri Perhubungan No. 
69/2013 tentang Tatanan Ke-
bandarudaraan Nasional.

Di dalam Tatanan Ke-
bandarudaraan Nasional itu, 
pemerintah sudah menentu-
kan lokasi mana saja yang co-
cok untuk dibangun bandara. 
Namun dari sekian banyak lo-
kasi tersebut, Kertajati tidak 
termasuk di dalamnya.

Dalam Tatanan Keban-
darudaraan Nasional, ter-
dapat empat lokasi di Jawa 
Barat yang akan dikembang-

kan untuk kepentingan trans-
portasi udara, yakni Bandung, 
Cirebon, Pengandaran dan 
Karawang. Selain Karawang, 
tiga lokasi lainnya sudah 
dibangun bandara.

Jika mengacu dengan 
Tatanan Kebandarudaraan 
Nasional, maka Karawang 
menjadi lokasi pembangunan 
bandara selanjutnya. Posisin-
ya pun dianggap cukup tepat 
karena bisa mengurai kepa-
datan penumpang di Bandara 
Soekarno-Hatta Cengkareng.

Namun, rencana mem-
bangun bandara di Karawang 

tidak terealisasi. Pemerintah 
justru lebih memilih memba-
ngun bandara di Majalengka. 
Alasannya, lokasi Majalengka 
dinilai strategis karena dapat 
memicu pusat pertumbuhan 
ekonomi baru di Jawa Barat.

“Saya pikir Kertajati 
akan menjadi pusat pertum-
buhan baru karena pusat

pertumbuhan Jawa Barat 
selama ini hanya bertumpu 
di Bandung, Bekasi, Bogor 
dan Cirebon,” tutur Bambang 
Brodjonegoro, Kepala Bappe-
nas 

(Hengky)

BANDARA KERTAJATI
RESMI BEROPERASI

SIAP MELAYANI
PENERBANGAN 

REGULER
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TANTANGAN BESAR 
DALAM PENGEMBANGAN 
SPAM SECARA NASIONAL

Direktur Jenderal Cip-
ta Karya, Kement-
erian PUPR, Ir. Sri 
Hartoyo, Dipl.SE, ME 

menyebutkan beberapa tan-
tangan berat dalam pengem-
bangan Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) secara na-
sional.

Menurutnya ketika 
memberikan pengarahan 
pada acara Sarasehan ber-
temakan Penyelenggaraan 
SPAM di masa mendatang di 
Bogor, pekan lalu (3/5/2018), 
salah satu tantangan tersebut 
adalah besarnya kebutuhan 
pendanaan untuk mencapai 
akses universal air minum di 
tahun 2019, yaitu Rp 253,8 
triliun.

“Pendanaan sebesar itu 
diharapkan dapat diperoleh 
dari berbagai sumber pen-

danaan, yaitu APBN, APBD, 
DAK, badan usaha melalui 
skema kerja sama Pemerin-
tah dengan Badan Usaha atau 
KPBU, perbankan, CSR, dan 
masyarakat,” katanya.

Selain persoalan pen-
danaan, tantangan lain dalam 
pengembangan SPAM ada-
lah kebutuhan dukungan air 
baku yang mencapai 128 m3/
detik, sementara proyeksi 
hingga 2019 baru akan ter-
penuhi sebesar 50 persen. 
“Tantangan lain adalah belum 
terintegrasinya manajemen 
penyediaan air baku untuk air 
minum,” kata Sri Hartoyo.

Menurutnya, beberapa 
tantangan dalam penyediaan 
air baku adalah tidak mer-
atanya ketersediaan sumber 
air baku antar-wilayah, se-
makin menurunnya kuanti-

tas sumber air baku akibat 
perubahan iklim global dan 
penurunan kualitas lingkun-
gan di daerah tangkapan 
air, dan penurunan kualitas 
air baku akibat pencemaran 
sumber air baku.

Pada bagian lain pen-
garahannya, Dirjen Cipta 
Karya juga menyoroti masih 
lemahnya kinerja Perusa-
haan Daerah Air Minum di 
seluruh Indonesia, sehingga 
mengganggu penyediaan air 
minum yang sehat untuk mas-
yarakat.

“Saat ini jumlah PDAM 
sehat baru 55,3 persen, se-
dangkan PDAM yang kurang 
sehat dan sakit mencapai 
44,7 persen. Selain itu, kondi-
si idle capacity juga masih be-
sar, yaitu 38.000 l/detik, yang 
sebenarnya memiliki potensi 

pemanfaatan untuk 3,8 juta 
sambungan rumah,” katanya.

Tantangan lain yang juga 
tidak kalah penting adalah 
masih tingginya angka ke-
hilangan air secara nasional 
pada jaringan perpipaan, yai-
tu sebesar 33 persen. Artinya, 
masih jauh dari target rata-ra-
ta nasional sebesar 20 persen.

Pada kesempatan itu ia 
mengharapkan Direktorat 
Pengembangan SPAM, Citjen 
Cipta Karya, untuk menetap-
kan prioritas dalam pengem-
bangan SPAM, di antaranya 
adalah pengembangan SPAM 
regional, program kerja sama 
dengan badan usaha, dan pro-
gram Center of Excellence 
(COE) dalam menciptakan 
SDM ahli di bidang air minum.

Selanjutnya ia meng-
ingatkan jajaran Direktorat 
Pengembangan SPAM untuk 
terus berusaha mewujudkan 
target 100 persen akses aman 
air minum di akhir tahun 
2019 dan mewujudkan tar-
get Sustainable Development 
Goals (SDGs) pada tahun 
2030, yaitu menjamin keter-
sediaan dan keberlanjutan 
pengelolaan air minum dan 
sanitasi bagi semua. (Red)
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Festival Kampoeng Laksa 
Wujud Pelestarian Cagar Budaya 

Kota Tua Jakarta

Camat Tambora Djaha-
ruddin memberikan 
apresiasi atas terselen-
garanya acara Festival 

Kampoeng Laksa yang digelar 
di seputaran Jalan Laksa 4/5, 
Kelurahan Jembatan Lima, 
Tambora, Jakarta Barat. Ming-
gu (13/5/2018). Secara resmi 
acara dibuka oleh Camat Tam-
bora Djaharuddin

“Dengan mengucapkan 
bismillahirohmannirrohim, 
festival ini secara resmi saya 
buka,” ujar Camat, disambut 
tepukan tangan para hadirin, 
di antaranya Lurah Jembatan 
Lima, Kesbang Walikota Ja-
karta Barat, Perwakilan dari 
Unit Pengelolaan Kota Tua, 

RW setempat, H. Sudarto, 
Calon Senator DKI Jakarta dan 
tokoh masyarakat.

Camat dalam sambu-
tannya memberikan apresia-
si Festival Kampoeng Laksa, 
meski berjalan dengan seder-
hana. “Saya kagum kepada 
panitia dapat melaksanakan 
festival ini dengan segala ke-
terbatasannya,” jelas Camat, 
menyebut Karang Taruna 
yang bekerja all out hingga 
festival dapat berjalan.

Bahkan ke depan, Camat 
berjanji festival ini akan dilak-
sanakan secara rutin, lebih 
meriah dan menarik. “Apalagi 
kampung ini, asal muasal Lak-
sa yang sangat terkenal se-

bagai makanan khas budaya 
Betawi,” tuturnya.

Apalagi, kawasan Jem-
batan Lima menjadi sub ba-
gian dari destinasi wisata Kota 
Tua, sehingga keberadaan 
festival ini sangat menarik. 
“Lewat kuliner budaya Betawi 
maupun heritage yang ada di 
sini, dapat meningkatkan po-
tensi wisata Kota Tua,” tam-
bah Camat.

Di festival ini, dijajakan 
makanan khas laksa seper-
ti laksa betawi, soto betawi, 
dadar gule dan juga ada kue 
dongkal, ongol-ongol dan 
kuliner lainnya. Lalu cindera 
mata berupa miniatur on-
del-ondel, minuman segar 

dan busana-busana khas Bet-
awi.

Selain itu ditampilkan 
beberapa pentas seni, sep-
erti pencak silat baik palang 
pintu saat menyambut un-
dangan, jurus-jurus tertentu 
yang menjadi khas silat bet-
awi, shalawatan dan lenong 
Fatimeh yang ditampilkan Ka-
rang Taruna Kampung Kren-
dang, Jakarta Barat.

“Ada tiga S ciri orang 
Betawi, yaitu sholat, shala-
watan dan silat. Kalau tidak 3 
S, bukan orang Betawi,” ung-
kap H. Arief, ustad yang juga 
salah satu tokoh masyarakat 
kawasan Kota Tua. (rls/Heri)
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Acara Puncak Grand Final 
Lomba Senam Gemu Famire Dan Karaoke 

Asril Center Berlangsung Semarak

Puncak Grand Final 
Lomba Senam Gemu 
Famire/Tobelo dan 
Lomba Karaoke un-

tuk memperebutkan Piala 
Ibu Gubernur dan Ibu Wakil 
Gubernur DKI Jakarta ber-
langsung semarak .   Puncak 
Final kegiatan ini dilakukan 
akan menentukan siapa yang 
menjadi juara baik juara 1,2,3 
serta harapan,dan sekaligus 
penyerahan hadiah langsung 
di berikan Ketua Asril Cen-
ter Mayjend (Prn) H Asril 
Hamzah Tanjung S.Ip, minggu 
(13/05/2018) 

“Seleksi dan audisi tel-
ah di lakukan dari sejak bu-
lan bulan April 2018 dan 
yang berhak ikut final kali ini 
dinilai sudah layak dan pan-
tas mengikuti Final sesuai 
dengan katageri penilaian,” 
begitulah disampaikan,  Budi 
Irawan SE selaku penanggung 
dan Kordinator , dengan jelas 
di gedung Serba Guna Asabri 
Pondok Bambu Klender Ja-
karta Timur ,13/05/18 .

Kemudian Kata Budi 
Irawan SE , “ sebagai Hadiah 

yang kami berikan nanti ,be-
rupa Trofi atau Piala,  Pani-
tia acara akan memberikan 
hadiah lainnya yaitu berupa 
Tabanas uang jutaan rupiah 
kepada masing-masing pe-
menang lomba ,” Ucapnya

“Perlu diingat Lomba Se-
nam Gemu Famire dan Lomba 
Karaoke merupakan program 
yang dicanangkan oleh Asril 
Center dalam rangka mencari 
bakat seni, sekaligus meng-
gali kembali budaya bangsa,” 

tegas  Budi Irawan .
Lebih lanjut budi men-

egaskan bahwa Poin utama 
momen acara bertujuan un-
tuk menyalurkan bakat men-
yanyi disamping olahraga, 
yaitu kegiatan yang positif, 
sekaligus upaya melestarikan 
budaya bangsa ini

Hal terakhir  Budi 
Irawan SE menuturkan,  “Kita 
lakukan lomba ini dengan tu-
juan mengolahragakan diri 
kita, sekaligus mengwujud 

tali silatutrahmi demi terwu-
judnya kebersamaan antar 
warga dan menggali seni bu-
daya ,ketimbang kita cuma sa-
ling tuding menuding apalagi 
saat ini suhu politk yang terus 
memanas Jadi kita mencoba 
menetralisir suhu politik le-
wat kegiatan ini,” ucapnya. 

Untuk di ketahui 
pada awalnya peserta yang 
mendaftar tersaring 900 
orang peserta tapi yang lolos 
dari segi penilaian hanya pu-
luhan dan hari akan mengiku-
ti Final, dengan momen Final 
lomba hari di harapkan dapat 
menjadi insprasi bagi warga 
yang khususnya yang ada di 
jakarta Timur

”Selanjutnya kami ber-
harap dengan terpilihnya 
nanti sebagai juara juara di 
harapkan kepada pemerintah 
DKI Jakarta khususnya jakar-
ta Timur dan Dinas terkait di 
beri dukungan agar prestasi 
yang mereka miliki dapat di 
jadikan Ikon budaya dalam 
ajang seni budaya di DKI Ja-
karta,”  pungkasnya.***
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Reses Anggota DPRD Prov. Jawa Barat 
H. Eriyani Sulam Adakan Silaturrahmi 

dan BukBer Dengan Warga

Memasuki masa reses 
kedua masa sidang 
2018 yang berte-
patan dengan bu-

lan Ramadan, anggota DPRD 
Provinsi H. Eriyani Sulam dari 
Fraksi Nasdem adakan buka 
puasa bersama (Bukber) dan 
santuni  anak yatim dan lansia 
di daerah Cikedung Lor, Blok 
Tari Kolot, Kecamatan Cike-
dung, Kabupaten Indramayu, 
beberapa waktu lalu

Selain silaturahim den-
gan warga, H. Eriyani Sulam  
juga menyampaikan terima 
kasih kepada warga yang 
telah memberikan suaran-
ya, sehingga dirinya terpilih 
menjadi wakil rakyat di DPRD 
Provinsi Jawa Barat.

“Saya ucapkan terima 
kasih kepada warga khusus-
nya di daerah Cikdeung Lor, 
karena disini saya mendapat 
suara.  Untuk itu, saya turun 
langsung ke ini,” ujarnya, saat 
memberikan sambutan.

Santunan Anak Yatim dan 
Lansia

Reses yang bertepatan 
dengan bulan Ramadan ini, 

juga dimanfaatkan oleh H. 
Eriyani Sulam berbagi dengan 
anak yatim dan lansia .

“Bulan puasa, momenn-
ya selain reses kita juga sila-
turahmi dan berbuka bersa-
ma warga,” tuturnya.

Didalam kegiatan ini 
hadir pula tokoh masyarakat 
dan mantan Kuwu Cikedung 
Lor Unggul Bani Aji, member-
ikan apresiasinya kepada H. 
Eriyani Sulam  yang telah mau 
memberikan bantuan nya un-
tuk warga Cikedung Lor, khu-
susnya Bagi anak Yatim dan 
Lansia

Sementara itu, ratusan 
warga yang hadir dalam aca-
ra reses tersebut, mengaku 
sangat bersimpati atas kehad-
iran anggota DPRD Prov. Jawa 
Barat bisa hadir di tengah –
tengah masyarakat, sekaligus 
dapat membantu meringank-
an warga Cikdeung Lor

“Alhamduilillah saya 
senang, H. Eriyani Sulam 
hadir di desa kita. Saya ber-
terima kasih kepada Bapak 
H. Eriyani Sulam  yang telah 
membantu kami  khususnya 
dalam membantu anak yatim 
dan lansia di wilayah kami, 
dan mudah-mudahan bapak 
dapat terpilih kembali sebagai 
anggota DPRD Provinsi Jawa 
Barat,” ujar kusnadi (47) war-
ga setempat. Yang mempunyai 
harapan besar kepada H. Eri-
yani Sulam. 

(Kusnadi/Beni)  
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BENTUK NYATA PEMERINTAH DALAM 
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT  

MELALUI PROGRAM MEKAAR

kesejahteraan mas-
yarakat melalui pro-
gram-program pem-
berdayaan ekonomi, 

seperti program Membina 
Ekonomi Keluarga Sejahtera.  
Di Ramadhan kali ini, Staf Khu-
sus V Menteri BUMN, Parman 
Nataatmadja didampingi Staff 
Khusus III Menteri BUMN, Wi-
anda Pusponegoro dan Direk-
tur Utama PT Permodalan Na-
sional Madani (Persero)/PT 
PNM, Arief Mulyadi bertemu 
langsung dengan 2.700 na-
sabah Mekaar di Kecamatan 
Tambora, Jakarta Barat pada 
Rabu (6/6).

Di hadapan para nasa-
bah, Parman memberikan 
dukungan dan semangat 

untuk terus bekerja dan be-
rusaha dan berkesempatan 
menyapa dan mengunjungi 
salah satu kelompok Mekaar 
Tambora.

“Jangan pernah pan-
tang menyerah harus tetap 
semangat demi membantu 
perekonomian keluarga ser-
ta terus kembangkan usaha 
dan juga jangan lupa untuk 
menabung dari hasil usaha 
yang ibu-ibu geluti,” katanya 
sembari menyalami ibu-ibu 
nasabah.

Menurut Parman, pro-
gram Mekaar merupakan 
bentuk nyata keberpihakan 
pemerintah melalui BUMN da-
lam meningkatkan ekonomi 
masyarakat kecil. Program 
ini secara langsung memberi 

akses keuangan ke berbagai 
masyarakat termasuk kelom-
pok para ibu yang berpotensi 
menjadi pendukung ekonomi 
keluarga sehingga program 
unggulan PT Permodalan Na-
sional Madani (PNM) ini juga 
bisa menjadi upaya efektif pe-
merintah dalam mendorong 
inklusi keuangan.

Dalam kunjungan ini 
juga secara simbolis diberi-
kan bingkisan Ramadan ke-
pada ibu-ibu nasabah Mekar 
Tambora yang dikemas dalam 
acara ‘Bazar Sembako Murah’ 
dan bertempat di Lapangan 
Sepak Bola Tambora, Jakarta 
Barat.

PNM bersinergi dengan 

PT Pertamina (Persero) dan 
Pupuk Indonesia Holding 
Company (PIHC) menyalur-
kan beragam bahan pokok 
dengan harga terjangkau se-
banyak 2.700 paket.

“Ini merupakan wujud 
kepedulian BUMN di bulan 
suci Ramadhan dengan kegia-
tan yang bersifat positif. Ini 
juga merupakan wujud rasa 
syukur bahwa pada saat ini 
kita masih diberi kesempa-
tan dan kemampuan untuk 
berbagi dengan mereka yang 
membutuhkan, yaitu bersama 
2.700 nasabah Mekaar Tam-
bora Jakarta Barat, Terima 
kasih kepada BUMN-BUMN 
yang hari ini susdah bersiner-
gi an mewujudkan kepeduli-
annya bagi masyarakat,” 
pungkas Parman.

Acara di hadiri oleh lu-
rah Kali anyar Daniel Azka, 
Waka polsek AKP Kasranto 
Danramil 02 Tambora Kapt 
Arht Rizki prima .untuk mem-
bantu pangamanan .

Dalam ulasanya .rizki 
selaku Danramil , koramil 
dan polsek tambora .menger-
ahkan personil tujuan untuk 
membantu pengamanan dan 
kelancaran kegiatan terse-
but , di khawatirkan terjad-
inya penumpukan masa yang 
berdesakan sehingga menim-
bulkan hal yang tidak di ing-
inkan hal nya seperti kejadian 
di Monas pada saat pemba-
gian sembako maka koramil 
bekerja sama dengan unsur 
kepolisian polsek tambora 
yang di pimpin langsung oleh 
AKP kasranto selaku waka-
polsek .tuturnya .

Ref : Lutfi
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Media Pewarta Tambora-Komunitas Pewarta 
(KOPER) Berbagi Santunan dan Sembako

Puluhan awak wartawan 
media Pewarta Tambo-
ra bersama Komunitas 
Pewarta (KOPER) ten-

gah mengadakan buka puasa 
bersama sekaligus santunan 
untuk anak yatim piatu ber-
tempat di Ruko Sawah Lio, 
Jalan Sawah Lio 1, Jembatan 
Lima, Tambora, Jakarta Barat, 
Minggu (3/6/2018).

Acara yang dihelat dari 

pukul 4 Sore hingga men-
jelang buka puasa tersebut, 
selain dihadiri puluhan anak 
yatim piatu, dihadiri juga oleh 
Ketua Forum Warga Tambora 
(FWT), Samuti, beserta ang-
gotanya, serta Anggota Forum 
Masyarakat Tambora Bersatu 
(FORMAT BERSATU), juga 
tampak hadir rekan-rekan 
wartawan Media serta tamu 
undangan lainnya.

Sebelum acara dimulai, 
Panitia Penyelenggara yang 
juga sekaligus Pimred Me-
dia Pewarta Tambora, Nur-
halim menyampaikan apre-
siasi dan terimakasihnya 
kepada para tamu undangan 
yang telah turut serta hadir 
pada giat yang tengah dilak-
sanakan.

“Ada sekitar 40 kaum 
dhuafa dan anak yatim pia-
tu yang kita bagikan paket 
sembakonya. Penerima ini 
merupakan warga Tambora. 
Selain itu, paket sembako 
juga dibagikan kesatu warga 
kurang mampu di Jembatan 
Lima Kecamatan Tambora,” 
ungkap Pimpinan Redaksi 
Media Pewarta Tambora dan 
Komunitas Pewarta Tambo-
ra Nurhalim Hs, saat diwaw-
ancara sejumlah wartawan 
usai bukber dan penyerahan 
paket sembako.

Halim panggilan akrab-
nya menyebutkan, bukber 
dan membagikan paket 
sembako sudah menjadi ke-
giatan rutin setiap tahunnya 
di bulan suci ramadhan. Tu-
juannya, bentuk kepedulian 
organisasi komunitas dan 

Media yang ia pimpim terha-
dap sesama yang membutuh-
kan uluran bantuan.

“Setiap bulan ramadhan 
kita laksanakan dengan men-
gangkat tema “Pewarta Tam-
bora dan Komunitas Warga 
Tambora Peduli Sesama”. Di 
bulan penuh dengan keistime-
waan dibandingkan bulan-bu-
lan lainnya memang harus sa-
ling berbagi dan peduli antara 
sesama,” ucapnya.

Nurhalim Hs berharap, 
apa yang ia lakukan menja-
di motivasi bagi Komunitas, 
Ormas maupun OKP lainnya 
yang ada di Tambora untuk 
melakukan hal serupa.

Pembina Media Pewarta 
Tambora Kenny Wijaya juga 
menuturkan, 40 anak yatim 
yang dilibatkan ini berasal 
dari 11 kelurahan yang ada di 
Kecamatan Tambora. Adapun 
jenis bantuan yang diberikan 
yakni, 300 paket buka puasa 
dan 300 takjil serta 40 paket 
sembako.

“Kali ini kita rangkaikan 
dengan Tali kasih berbagi 
kasih, sebab dengan keter-
batasan yang ada mereka 
mungkin jarang tersentuh. 
Disamping itu, hal ini bisa jadi 
spirit bagi mereka untuk ber-
juang dan berubah agar lebih 
baik kedepannya,” jelas pem-
bina Pewarta yang kerap dis-
apa Pak Ken.

Kami berharap, mereka 
tidak pasrah dengan kondi-
si saat ini, siapa yang tahu, 
mungkin kedepannya mereka 
akan jadi pengusaha , dokter, 
wartawan atau apapun.

Hingga berita ini dis-
usun, rangkaian demi rang-
kaian, acara diakhiri dengan 
pembagian santuan dan sem-
bako kepada 40 anak yatim 
piatu, ikut menyerahkan pa-
ket sembako diantaranya Fo-
rum Warga Tambora (FWT), 
Lembaga Kota Tua Heritage 
(LKTH), Pengurus Simpul 
PPWI Tambora, Pokja Kota 
Tua dan perwakilan dari war-
tawan media online selanjutn-
ya ditutup dengan foto bersa-
ma. (M.Rofiq/Tim)
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SMK CITRA BORNEO 
SEGUDANG PRESTASI 

Kerjasama yang terjalin 
dengan baik merupa-
kan kunci utama un-
tuk mencapai kesuk-

sesan, jika tidak apapun yang 
dilaksanakan,  tadinya untuk 
mendapatkan kesuksesan se-
lalu terkendala. Lebih-lebih 
dalam pelaksanaan mengelo-
la di dunia Pendidikan dengan 
tujuan Mencerdaskan Anak 
Bangsa agar berdaya guna 
serta tepat guna seperti yang 
dicanangkan pada visi, misi 
dan tujuan ketika kelak terjun 
ditengah-tengah masyarakat 
dalam pembangunan pada 
waktu didirikanya. 

 Menyusuri Sekolah 
Menengah Kejuruan Citra 
Borneo pada kawasan Jalan 
Trans Kalimantan No. 1 Am-
bawang Kuala, Kecamatan 
Sungai Ambawang Kabupat-
en Kubu Raya Propinsi Kali-
mantan Barat dan sekarang 
di kelola Bambang Sumantri, 
ST.M.Pd. dengan berlandas-
kan Yayasan Citra Borneo se-
bagai badan Hukumnya yang 
dicetuskan berapa tahun yang 
silam, selangkah demi selang-
kah hingga sekarang mengala-
mi kemajuan serta perkem-
bangan yang cukup pesat dan 
diyakini tidak menutupi ke-
mungkinan dapat menyamai 
SMK – SMK lainnya yang lebih 
maju, baik berbentuk Negeri 
ataupun swasta.  Sekolah me-
nengah Kejuruan (SMK) Citra 
Borneo bentuknya “Swasta” 
yang masih dipercayakan 
Yayasan Citra Borneo kepada 
Bambang Sumantri, ST.M.Pd, 
kepesatannya berkembang, 
terbukti terciptanya Sekolah 
segudang prestasi.Jadi apabila 
dipandang dari kacamata Visi 
terwujudnya Tamatan yang 
terampil, professional den-
gan infaq, misinya memper-
siapkan peserta didik menja-
di manusia produktif, mampu 
bekerja mandiri dan dapat 
diserap oleh DU/DI sebagai 

Tenaga Kerja  Tingkat Menen-
gah sesuai dengan kompeten-
si dimilikinya dan membeka-
li peserta didik dalam Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi dan 
wawasan entrepreneur agar 
mampu mengembangkan diri 
di kemudian hari baik secara 
mandiri maupun melanjutkan 
pada Jenjang Pendidikan yang 
lebih tinggi, serta tujuan men-
ciptakan tenaga keteranpilan 
dan professional sebagai 
pengerak pembangunan 
bangsa serta mewujudkan 
masyarakat intelektual yang 
dilandasi kualitas Iman dan 
Taqwa sementara skala ke-
cil terkumpulnya segudang 
prestasi antaralain, juara 3 
LKS tingkat Propinsi Tahun 
2014, harapan 1 LKS Tingkat 
Propinsi Tahun 2015, Juara I 
dan Juara LKS tingkat Kabu-
paten Tahun 2016 Bidang IT/
Net Working Sopport, Juara 2 
O2SN Bulutangkis Putra ting-
kat Kabupaten Tahun 2016, 
Juara 3 O2SN Bulutangkis Pu-
tri Tingkat Kabupaten Tahun 
2016, Juara 2 FLS2N Cipta 
Cerpen dan Baca Prosa 2016, 
Juara 3 FCS2N Cipta dan Baca 
Puisi tahun 2016 serta hara-
pan Pembuatan maket “ Ta-
man Akcaya Kota Baru” oleh 
Dinas PU Pontianak. 

 Dan memang jika 
dipandang serta dipahami 
dari sisi pandang kacamata 
kepretasian sekolah tersebut, 
syah-syah aja disebut dengan 
SMK “Citra Borneo” Segudang 
Prestasi.

Terpisah diruangan ker-
janya Bambang Sumantri, 
ST.M.Pd Kepada Awak Tab-
loid Otoritas menutup temu 
bicaranya membenarkan dan 
hingga kini kerjasama yang 
terjalin dengan baik antara 
pengelola karyawan didik 
(guru terutama orang tua / 
wali anak didik masih tetap 
kami pertahankan 

 *Syafri Murni* 
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Wisuda SMK Muhammadiyah 3 
Cileungsi Berlangsung Hikmat

Pelepasan Wisuda SMK 
muhammadiyah 3 
Cileungsi berlangsung 
di halaman SMK dihad-

iri  pimpinan sekolah Muham-
madiyah se Cileungsi dan Ket-
ua Yayasan  Muhammadiyah 
cabang Cileungsi, Nahisin.

Kegiatan Wisada ini men-
gambil tema ” Dengan seman-
gat ukhuwwah Kita Optimalkan 
Kebersamaan Munuju Prestasi 
Yang Gemilang.

Menurut Kepala Seko-
lah SMK Muhammadiyah 3 
Cileungsi, Wasiya, MPd siswa 
yang di wisuda berjumlah 131 
dari Jurusan Akutansi Angka-

tan ke-XI,  Wisuda Tahfizh An-
gkatan ke – I,  Jurusan Pemasa-
ran angkatan ke -X tahun ajaran 
2017-2018.

“Kita bangga melihat 
prestasi anak kita yang dapat 
lukus ujian nasional dan kini 
mereka semua lulus dan bisa 
menggaet pasar kerja sesuai 
dengan pangsa pasar,  ” Kata 
Kepsek Wasiya kepada War-
tawan Otoritas di sela-sela aca-
ra tersebut.

“Untuk meningkat-
kan mutu pendidikan kami 
mengembangkan metode pen-
didikan yang aplikatif dengan 
menejemen terapan dengan 
berbagai banyak pelaku pasar 
dan pengusaha serta perbank-
an baik Bank Umum maupun 
syariah, dengan kemampuan 
siswa dapat menghadapi tanta-
ngan kerja, ” tegas Wisiya den-
gan semangat. 

Sebagai wujud nyata SMK 
Muhammadiyah 3  Cileungsi 
juga telah bekerjasa dengan 
Transmart sebagai pusat per-
dagangan terbesar dengan 
membuka ritail di sekolah SMK 
M 3 Cileungsi.

Anak – anak dapat 
praktek berdagang langsung 
bagaimana metode pengem-
bangan pemasaran dan bisnis 

Lulusan dari SMK Mu-
hammadiyah 3 Cileungsi bi-

asanya tidak susah mencari 
kerja karena kemampuan anak 
didik kami cukup tinggi. Jarang 
lulusan kita pengangguran, ” 
seloroh Kepsek Wasiya kepada 
Otoritas.

Ditempat yang sama, 
Kepala Cabang Muhammadiyah  
Cileungsi,  Nasihin, MEI menga-
kui selain memberi pendidikan 
keilmuaan dan keterampilan 
lulusan SMK Muhammadiyah 
juga memberi kemampuan 
khusus dengan Pendidikan 
Baca Alquran dari juz 1 sampai 
IX.

“Ini menandakan seko-
lah kita sekolah plus dengan 
kemampuan pendidikan yang 
berbasis keislaman, ” tandas 
Nasihin.

Disemua sekolah Muham-
madiyah Cileungsi bukan hanya 
SMK Muhammadiya 3 Cileung-
si tapi semua SMK Mendapat 
pendidikan

Untuk Jurusan Perbankan 
tegas Nasihin, telah bekerjasa 
dengan Bank Muamalat. Ker-
jasama dengan perbankan ini 
selain membangun sinergitas  
demi tuntutan standar per-
bankan kita berharap lulusan 
wisudawan dan wisudawati 
dapat diterima di bank tetse-
but.

” Yayasan pendidikan 
Muhammadiyah baik ditingkat 

regional dan nasional selalui 
mengikuti dinamika serta me-
nerima kemajuan teknologi 
dan pengetahuan.

 
Ditempat sama tercu-

at kebanggaan dari orangtua 
Ika Nurwidihastuti, salah satu 
wisidawati yang datang meng-
hadiri acara tersebut. “Saya 
bangga anak saya saya didik se-
kolah di SMKM 3 Cileungsi ini. 
Anak saya selalu ikut kegiatan 
apa saja termaduk ekskul yang 
bisa mengembangan potensi 
anak. 

“Anak saya selalu displin 
dan bisa mandiri dalam peker-
jaan sehari, ” ujar polos kepada 
Otoritas.

Kepsek Wasiya menam-
bahkan kegiatan berlangsung 
Wisuda ini sederhana dan ti-
dak mewah,  “Cukup disekolah,  
buat apa kita sewa gedung den-
gan biasa tinggi.

Kondisi ekonomi negara 
kita cukup prihatin.  Walau de-
mikian acara pelepasan Wisu-
da juga menampilkam karekter 
budaya Indonesia dengan irin-
gan musik gamelan.

“Kita bangga potensi seni 
kreasi anak mereka aja masih 
kecil tapi mereka punya ke-
mampuan yang baik, ” tegas 
Kepsek Wasiya.

(Binsar)
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Memasuki minggu ke-
tiga bulan Ramadan 
sudah mulai terli-
hat kesibukan umat 

muslim untuk memyambut 
hari kemenangan. Untuk hari 
raya Idul Fitri pastinya su-
dah pasti banyak hang harus 
dipersiapkan, salah satunya 
adalah pakaian. Baju baru 
seolah menjadi barang wajib 
yang harus ada saat Lebaran, 
apalagi bagi wanita.

Maklum, setiap wani-
ta pasti ingin tampil cantik 
di hari lebaran.Pakaian yang 
dipilih biasanya busana mus-
lim.

Seperti yang kita lihat, 
busana muslim kini menja-
di salah satu trend fashion 
tanah air yang selalu dicintai 
hampir dari semua kalangan 
mulai dari kaum remaja hing-
ga dewasa. Tak di pungkiri, 
bahwa perkembangan trend 
fashion tanah air memiliki 
perkembangan yang sangat 
pesat. Hal ini bisa dilihat dari 
semakin banyaknya model 
busana muslim masa kini mu-
lai dari model busana muslim 
casual, busana muslim gamis, 
busana muslim syar’i, busa-
na muslim kaftan dan masih 
banyak model busana muslim 
lainnya.

Berbagai busana muslim 
kekinian pun mulai bermun-
culan seiring dengan adanya 
bulan Ramadan.Sebaiknya, 
pilih baju yang santun, menu-
tup aurat, dan nyaman dike-
nakan untuk beraktivitas. Jan-
gan karena hanya mengikuti 
tren, busana tersebut justru 
membuat Anda tidak nyaman.

Memilih busana mus-
lim untuk dijadikan baju se-
lama ramadhan dan lebaran 
idul fitri adalah sebuah trend 
yang sudah biasa kita jumpai 
hingga sekarang ini. Berbagai 
model tersebut yang banyak 
sekali dikenakan oleh para 
wanita. Tak hanya itu, demi 
mendapatkan kombinasi yang 
lebih terkesan trendy terk-
adang juga dipadu dengan 
outer atau blazer atau rompi 
yang menjadikan tampilan 
anda terkesan kekinian. Bah-
kan masih dipadukan dengan 
hijab yang akan membuat 
anda terlihat semakin cantik.

Anda bisa memadukan 

TETAP TRENDY WALAU TERTUTUP

warna busana muslim anda 
dengan jilbab yang akan anda 
pakai. Untuk menambah kes-
empurnaan dalam penampi-
lan anda, maka anda bisa 
mencoba mengenakan beber-
apa macam tambahan akseso-
ris. Seperti halnya aksesoris 
yang berupa bros,  jam tangan 
dan juga kalung khusus untuk 
aksesoris hijab. Atau bisa juga 
mengenakan beberapa mod-
el tas sebagai aksesoris tam-
bahan agar terlihat semakin 
trendy.

Dengan banyaknya mod-
el baju muslim tersebut, anda 
harus bisa memilih model 
yang pas, cocok, dan nayman 
untuk anda pakai. Sebab jika 
anda salah memilih bisa jadi 
malah akan memperburuk 
tampilan anda, sebab akan 
terlihat aneh.

Di antara beberapa mod-
el busana muslim, wanita leb-
ih suka baju gamis ataupun 
kaftan. Selain kedua model 
baju tersebut tertutup dan 
panjang hingga ke mata kaki, 
gamis dan kaftan adalah baju 
yang cocok digunakan un-
tuk aktivitas apapun, baik 

semi-formal maupun formal 
sekalipun.

Gamis dan kaftan adalah 
baju yang banyak sekali dijual 
di toko, mall, maupun pasar 
sekalipun. Tentu dengan den-
gan harga dan kualitas yang 
berbeda.

Keduanya memang 
mengambil hati para wanita 

muslimah di seluruh dun-
ia, bahkan mereka berlom-
ba untuk tetap tampil cantik 
dan trendy walaupun mere-
ka mengenakan busana yang 
tertutup. Menurut mereka 
tampil tertutup dengan bu-
sana yang rapi dan sopan, ti-
dak membuat mereka terlihat 
kuno. ( Siti Fatimah)
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