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EFEKTIF Jumat 1 Januari 2016,
sepuluh Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) di Kota Kupang beralih
status menjadi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD). Dengan berubah sta-
tus, jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota
Kupang dr. Ari Wijana Rabu 11 Novem-
ber 2015, semua biaya operasional ter-
masuk gaji PNS dikelolah sendiri.

“Seluruh biaya operasional dan pen-
gelolaan keuangan menjadi tanggung-
jawab Kepala BLUD. Tenaga medis tidak
boleh rangkap jabatan misalnya admin-
istrasi keuangan. Untuk administrasi
keuangan 10 BLUD itu membutuhkan
tenaga akuntansi. Jadi mereka mandi-
ri. Kita di dinas hanya mendapat lapo-
ran. Sehingga Kepala BLUD harus cakap
mengelolah BLUD termasuk keuangan.
Didalamnya termasuk dana BPJS yang
kian tahun akan terus bertambah.
Pemkot nanti hanya menerima laporan
tertulis Kepala BLUD-nya. Dalam rang-
ka persiapan ke-10 Puskesmas beralih
status, kita didukung BPK telah
melakukan pelatihan termasuk pen-
dampingan terkait pengelolaan keuan-
gan sehingga tidak terjadi kebocoran,”
jelas dr. Ari.

Kesepuluh Puskesmas yang
berubah status yaitu Puskesmas Baku-
nase, Pasir Panjang, Kota Kupang, Alak,
Sikumana, Penfui, Oebobo, Oepoi dan
Oesapa. Sementara Puskesmas
Manutapen masih berstatus Puskesmas
karena baru dibuka. Dijelaskan dr. Ari,
khusus tenaga akutansi akan rekrut
sarjana akuntansi dengan status tena-
ga honor dengan gaji Rp 1.200.000
sebulan. Dengan beralih status menja-
di BLUD, tambah dr. Ari, setiap BLUD,
rata-rata punya tiga tenaga dokter, di-
luar perawat dan bidan.

“Di lingkungan Pemkot ketersediaan
tenaga dokter mencukupi, karena kita
punya dokter PTT daerah dan dokter
berstatus PNS. Semuanya berjumlah 24
orang.” Khusus RSUD SK Lerik, kata dr.
Ari termasuk BLUD tetapi masih par-

sial.” Kedepan akan beralih status men-
jadi BLUD,” katanya.

Program Sehati
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ku-

pang meluncurkan program Sehat Tan-
pa Korupsi (Sehati) kerjasama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sabtu 14 November 2015 di Grand
Mutiara. Peluncuran Sehati menyambut
peringatan Hari Kesehatan Nasional
(HKN) ke-51 pada 12 November 2015.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ku-
pang dokter Ary Wijana mengatakan
pada peringatan HKN, akan diluncur-
kan 10 puskesmas menjadi badan lay-
anan umum daerah (BLUD) yang mulai
beroperasi pada Januari 2016. “Launch-
ing (peluncuran) 10 Puskesmas men-
jadi BLUD ini dilakukan di Puskesmas
Manutapen pada 12 November 2015,”
katanya kepada wartawan.

Sementara itu pada 14 November
2015 peluncuran program Sehati ta-
hap dua yang bekerjasama dan pen-
dampingan langsung oleh KPK.

“Ini berkaitan dengan pencegahan
terhadap kemungkinan kecurangan

pengelolaan keuangan dan nakapitasi
dari BPJS yang ada di puskesmas nan-
ti. Dan ini akan didampingi oleh KPK,”

ungkapnya. Adapun kegiatan ketiga
akan digelar di Grand Mutiara, juga akan
diluncurkan penyerahan kendaraan
operasional kepala puskesmas sebany-

ak 11 unit.
Nanti pada 2016, Dinas Kesehatan

Kota Kupang akan melakukan bebera-
pa kegiatan untuk antisipasi ancaman
Demam Berdarah Dengue (DBD).

Menurut dokter Ary, pihaknya kini
sedang mengantisipasi siklus lima
tahunan DBD. Pasalnya lima tahun se-
belumnya terjadi kejadian luar biasa
(KLB) DBD di Kupang. “Kita akan
melakukan gebrak dengan seluruh sta-
kholder mulai Desember bersama-sama
sehingga minimal siklus 5 tahun ini bisa
ditekan jangan sampai ada kematian
lagi,” ujarnya.

Ia menyebutkan selama lima tahun
lalu terjadi 1.297 kasus DBD dan 11
orang meninggal, sedangkan pada
2015 satu penderitra DBD meninggal.

Selanjutnya pada 2016 akan dige-
lar pekan imunisasi Nasional. Seluruh
batita dan balita harus mendapat imu-
nisasi lengkap melalui program Kemen-
terian Kesehatan. Ia menyebutkan
Pemerintah Kota Kupang sudah men-
galokasikan anggaran untuk mendanai
Pekan Imuniasi Nasional tersebut.

rrrrr wjr/terasntt.com

1 Januari 2016, 10 Puskesmas beralih status menjadi BLUD
r Dinkes Kota Kupang Luncurkan Program ‘Sehati’

KEPALA Bagian Hubungan Masya-
rakat (Humas) pada Sekretariat DPRD
NTT Drs. Semuel Pakereng, M.Si, Se-
lasa, 10 November 2015 sebagai or-
ang pertama yang mendaftar menjadi
calon Karo Humas Sekretariat Daerah
(Setda) NTT.

Masa pendaftaran Calon Kepala Biro
Humas Setda NTT sudah dibuka sejak
tanggal 6 November dan akan ditutup
pada tanggal 26 November.

Semuel Pakereng yang kini menja-
bat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hj-
mas dan Protokol Sekretariat DPRD
Provinsi NTT usai mendaftar mengata-
kan, dia sudah mendaftar dan siap
mengikuti seluruh proses seleksi yang
akan dilakukan oleh Panitia seleksi.

“Saya sudah mendaftar dan me-
mang saya orang pertama yang
mendaftar untuk mengikuti proses
seleksi calon kepala biro Humas Setda
NTT,” katanya kepada wartawan di ru-
ang pers DPRD NTT. Ditanya, apakah
dia memenuhi syarat administrative
mengikuti seleksi ini. Pakereng men-
gakui, dia sudah memenuhi syarat
kepangkatan dan golongan, karena itu
dia berani mengajukan lamaran untuk
mengikuti proses seleksi dimaksud.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepe-
gawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT), Emanuel Kara

menyatakan, lelang jabatan untuk Ke-
pala Biro (Karo) Humas Setda NTT
sudah dibuka sejak tanggal 6 Novem-

ber dan akan berakhir 26 November
2015.

“Masa pendaftaran para pejabat
untuk menduduki jabatan Karo Humas
sudah kami buka sejak tanggal 6 No-
vember dan akan berakhir 26 Novem-
ber 2015 mendatang Hingga hari ini,
Senin, 9 November belum ada yang
melamar,” katanya ketika dihubungi di
Kupang, Senin, 9 November 2015.

rrrrr nttsatu.com

Semuel Pakereng mendaftar

Calon Karo Humas

ANGGOTA DPRD Propinsi NTT
melakukan studi banding di Propinsi
Sulawesi Utara (SULUT) tentang Kebi-
jakan Reklamasi Pantai serta menjajaki
peluang kerja sama dibindang parawi-
sata antara kedua daerah ini. Rombon-
gan DPRD NTT yang diketuai oleh Ageli-
no B. Da Costa,SH, M.Hum melakukan
tatap muka secara langsung dengan

Pemprov SULUT yang diterima lang-
sung oleh Ass. II Bidang Ekonomi Pem-
bangunan Sanny Parengkuan, MAP di
ruang WOC Kantor Gubernur 9 Novem-
ber 2015. Usai pertemuan yang bany-
ak memberi perhatian terhadap
kerukunan beragama di Sulawesi Ut-
ara yang dicerminkan dengan adanya
Bukit Kasih di Minahasa, juga membic-
arakan konsep reklamasi pantai Mana-
do dan peluang kerja sama dibidang
Pariwisata antara NTT dan SULUT.

Jefry Unbanunaek selaku Anggota
Komisi 4 DPRD NTT menjelaskan ala-
san dipilihnya SULUT sebagai tujuan
studi banding karena
memiliki kesamaan dari
segi keberagaman aga-
ma dan budaya. Jefry
mengaku bangga daerah
ini yang sangat rukun
serta kemajuan pesat
dari segi pembangunan
Infrastrukrur dan konom-
inya yang menurutnya
NTT perlu belajar ke SU-
LUT karena daerahnya
jauh tertinggal sekian
tahun dari Sulawesi Ut-
ara.

Kata Jefry, Adapun peluang Paraw-
isata mendapat perhatian serius meng-
ingat kedua daerah ini memiliki desti-
nasi pariwisata yang telah dikenal yaitu
Taman Laut Bunaken yang ditunjang
dengan ifrastruktur yang baik dan Pu-
lau Komodo di NTT.

Diharapkan kedepan ada kerja sama
dibidang parawisata secara langsung

antara kedua daerah ini yang masing-
masing memiliki destinasi parawisata
yang telah dikenal yaitu Taman Laut
Bunaken di Manado dan Pulau Komo-
do di NTT.

Hadir dalam rombongan yang ter-
gabung dalam Komisi IV DPRD NTT
yaitu; Angelino B. Da Costa, SH. M.Hum
(Ketua Tiem), Agustinus Bria Seran
(Wakil Ketua), Eldat M.M. Nenabu, SH.
(anggota) Jefry Unbanunaek (anggo-
ta) David Melo Wadu, ST (anggota)
Inosensius Fredy Mui, ST (anggota) dan
didampingi seorang staff.

rrrrr suaramenado.com

dr. Ary WijanaJonas Salean, SH,M.Si

Drs. Semuel Pakereng, M.Si

DPRD Propinsi NTT
belajar Pariwisata di SULUT

Petemuan Antara DPRD Prov. NTT dengan Pemprov SULUT di Ruang WOC
Kantor Gubernur

Cendra Mata Berupa Plakat dan Kain Timor dari
Anggota Dewan Propinsi NTT
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KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Nusa
Tenggara Timur (NTT) diduga “meme-
lihara” seorang Jaksa Arkan Alfaisal yang
terlibat kasus perselingkuhan dengan sesa-
ma staf Kejaksaan di Pekan Baru, Riau.Jaksa
Arkan Faisal, sebelumnya bertugas di Kejati
Pekan Baru, Riau. Namun, karena kepergok
selingkuh dengan salah satu stafnya, maka
Arkan dipindahkan ke Kejati NTT. Padahal
kasus itu sementara ditangani oleh Polres
Pekan Baru, atas laporan suami Dameria Si-
ahaan, Sony Silaban yang menangkap basah
kedua pasangan itu di kos-kosan.

Pakar Hukum Iniversitas Widya Mandira
Kupang, Mikael Feka menduga terjadi pem-
biaran antara sesama penegak hukum. Se-
harusnya, Polres Pekan Baru mengirim tim
untuk menangkap Arkan yang sudah diket-
ahui keberadaannya. “Ada kesan pembiar-
an kasus ini, sehingga Jaksa Arkan masih
bebas berkeliaran,” kata kepada wartawan
Senin, 9 November 2015.

Kajati NTT, John Purba mengatakan di-
rinya hanya tinggal menunggu surat pem-
beritahuan dari Polres Pekan Baru terkait
dengan status tersangka Jaksa Arkan Al-
faisal yang terlibat kasus perselingkuhan.
“Jika ada surat dari Polres Pekan baru. Saya
akan persilahkan mereka untuk memroses
Jaksa Arkan,” tegasnya. Suami Damaria,
Sony Silaban juga mendesak Polres Pekan
Baru untuk menangkap Jaksa Arkan Alfaisal
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,
karena kasus ini sudah sekian tahun ber-
jalan di tempat.

Jaksa Arkan Alfaisal sudah ditetapkan
sebagai tersangka dan sudah masuk dalam
daftar pencarian orang yang dikeluarkan

Polres Pekanbaru. Arkan dan Dameria dig-
erebek saat bersama-sama dengan Dame-
ria, pada Sabtu, 28 Juli 2012 silam sekitar
pukul 21.30 WIB di tempat kos Dameria Jalan
Teratai No 161 Pekanbaru. Penggerebekan
ini dilakukan Sony bersama pihak kepolisian,
dan dibantu Ketua RT dan pemilik kamar kos.

Saat penggerebekan terjadi Arkan Al-
faisal (37) menjabat sebagai Jaksa Tindak
Pindana Khusus (Jampidsus) Kejati Riau.
Sedangkan pasangan selingkuhnya, Dame-
ria Siahaan (29) staf Jaksa Tindak Pidana
Umum (Jampidum) Kejati Riau.

Masuk DPO, jaksa mesum berkeliar-
an di Kupang

MESKI telah ditetapkan masuk dalam
Daftar Pencarian Orang (DPO) namun salah
seorang jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur (NTT), Arkan Alfasial
masih dibiarkan berkeliaran di Kupang.

Untuk diketahui, Jaksa Arkan Alfaisal
ditetapkan sebagai tersangka dan sudah
masuk dalam DPO Polres Pekanbaru sejak
tahun 2012 lalu lantaran kedapatan tengah
bersama dengan Dameria, Sabtu 28 Juli
2012 sekitar pukul 21.30 WIB di tempat kos
Dameria Jalan Teratai No 161 Pekanbaru.
Penggerebekan ini dilakukan Sony bersama
pihak kepolisian, dan dibantu Ketua RT dan
pemilik kamar kos. Saat penggerebekan, Ar-
kan Alfaisal (37) menjabat sebagai Jaksa
Tindak Pindana Khusus (Jampidsus) Kejati
Riau. Sedangkan pasangan selingkuhnya,
Dameria Siahaan (29) staf Jaksa Tindak Pi-
dana Umum (Jampidum) Kejati Riau.

Menyikapi hal itu, Dosen Fakultas Hu-
kum Unika Kupang, Mikael Feka kepada war-

tawan, Senin 9 November 2015 menilai Pol-
res Pekan Baru tidak bernyali untuk
menangkap Arkan yang saat ini bertugas di
Kejati NTT.

Menurut Feka, semestinya tim penyidik
Polres Pekan Baru mengirimkan tim Buru Ser-
gap (Buser) Pekan Baru untuk membekuk
Jaksa Arkan Alfaisal yang kini bertugas se-
bagai seorang jaksa di Kejati NTT. “Seharus-
nya Polres Pekan Baru kirim anggota Buru
Sergap (Buser) nya untuk tangkap saja Jak-
sa Arkan Alfaisal yang sekarang bertugas di
Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, “ katanya.

Polres Pekan Baru, lanjut Feka, harus
mengambil sikap tegas terhadap jaksa Ar-
kan Alfaisal yang sudah ditetapkan sebagai
tersangka (TSK) bahkan masuk dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Pekan
Baru sejak tahun 2012 lalu. Namun, sampai
saat ini Polres Pekan Baru hanya diam tanpa
kata untuk menindak lanjuti kasus itu.

Kajati NTT, John W. Purba, SH, MH se-
cara terpisah mengatakan dirinya hanya ting-
gal menunggu surat pemberitahuan dari
Polres Pekan Baru terkait dengan status
Jaksa Arkan Alfaisal terkait kasus itu yang
sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam
kasusnya dengan Dameria oleh Polres Pe-
kan Baru. “Saya sebagai Kajati NTT tinggal
menunggu surat pemberitahuan saja dari
Polres Pekan Baru. Kalau sudah ada saya
persilahkan mereka untuk laksanakan tugas
mereka sebagai penegak hukum, “ kata Pur-
ba. Sony Silaban yang dihubungi secara ter-
pisah meminta agar Polres Pekan Barus egera
menangkap Jaksa Arkan Alfaisal yang sudah
ditetapkan sebagai tersangka bahkan DPO
dalam kasus itu. Pasalnya, sudah beberapa
tahun silam kasus itu mengendak di Polres
Pekan Baru.

Tunggu petunjuk Jaksa Agung?
KEPALA Kejaksaan Tinggi NTT, John W.

Purba, SH, MH mengatakan pihaknya masih
menunggu petunjuk Jaksa Agung untuk
menentukan sikap atas salah seorang jaksa
di Kejati NTT, Jaksa Arkan Alfaisal tersangka
yang juga masuk dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO) oleh Polres Pekan Baru terkait

kasus perselingkuhannya dengan staf Ke-
jati Riau, Dameria Siahaan.

Menurutnya, jika ada petunjuk dari Jak-
sa Agung berkaitan dengan jaksa Arkan
maka dirinya akan mengambil sikap tegas
akan hal itu. Namun, sejauh ini petunjuk dari
jaksa agung belum juga didapatkannya.

“Saya masih tunggu petunjuk dari jaksa
agung soal Jaksa Arkan Alfaisal yang sudah
DPO oleh Polres Pekan Baru. Jika petunjuk
sudah ada saya akan ambil sikap tegas, “
kata John di Kejati NTT, Rabu 11 November
2015. Ia membantah jika dirinya memeliha-
ra bahkan membiarkan Jaksa Arkan Alfaisal
berkeliaran bebas di NTT.

Ia mengatakan, saat dirinya menjabat
sebagai Kajati NTT sejak tahun 2014 lalu,
jaksa Arkan Alfaisal telah bertugas di Kejati
NTT. “Saya tidak pernah sembunyikan dan
memelihara jaksa Arkan Alfaisal. Waktu saya
dating dan bertugas sebagai Kajati NTT, Ar-
kan sudah ada disini. Jadi tinggal tunggu
petunjuk jaksa agung, “ katanya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Pekan
Baru, AKP Bimo yang dihubungi wartawan
melalui telepon dari Kupang ke Pekanbaru
Rabu (11/11), mengatakan dirinya baru ber-
tugas di Polres Pekan Baru sejak 3 bulan
lalu. Sehingga, berkas kasus perselingkuhan
Arkan Alfaisal dan Dameria Siahaan belum
diketahuinya.

Namun, katanya, dirinya akan kembali
mencari berkas kasus perselingkuhan itu
yang membuat Arkan Alfaisal menjadi ter-
sangka bahkan masuk dalam DPO oleh Pol-
res Pekan Baru sejak tahun 2012 lalu. Sebe-
lumnya, Meski telah ditetapkan masuk dalam
Daftar Pencarian Orang (DPO) namun salah
seorang jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur (NTT), Arkan Alfasial
masih dibiarkan berkeliaran di Kupang.

Untuk diketahui, Jaksa Arkan Alfaisal
ditetapkan sebagai tersangka dan sudah
masuk dalam DPO Polres Pekanbaru sejak
tahun 2012 lalu lantaran kedapatan tengah
bersama dengan Dameria, Sabtu 28 Juli
2012 sekitar pukul 21.30 WIB di tempat kos
Dameria Jalan Teratai No 161 Pekanbaru.
Penggerebekan ini dilakukan Sony bersama
pihak kepolisian, dan dibantu Ketua RT dan
pemilik kamar kos. Saat penggerebekan, Ar-
kan Alfaisal (37) menjabat sebagai Jaksa
Tindak Pindana Khusus (Jampidsus) Kejati
Riau. Sedangkan pasangan selingkuhnya,
Dameria Siahaan (29) staf Jaksa Tindak Pi-
dana Umum (Jampidum) Kejati Riau.

Menyikapi hal itu, Dosen Fakultas Hu-
kum Unika Kupang, Mikael Feka kepada war-
tawan, Senin (9/11) menilai Polres Pekan
Baru tidak bernyali untuk menangkap Arkan
yang saat ini bertugas di Kejati NTT.

Menurut Feka, semestinya tim penyidik
Polres Pekan Baru mengirimkan tim Buru Ser-
gap (Buser) Pekan Baru untuk membekuk
Jaksa Arkan Alfaisal yang kini bertugas se-
bagai seorang jaksa di Kejati NTT.

rrrrr terasntt.com/nttterkini.com

Kejati NTT “Pelihara” Jaksa terlibat kasus selingkuh

JAKSA Arkan Alfaisal, akhirnya mener-
ima sanksi berat dari Kejaksaan Agung Re-
publik Indonesia. Dia dicopot dari jabatan
jaksa, menyusul terbon-
gkarnya perselingkuhan
dengan Dameria S, staf Pi-
dana Umum Kejaksaan
Tinggi Riau, beberapa wak-
tu lalu.

Sebelumnya, keduan-
ya digerebek massa atas
di salah satu kamar di se-
buah kos-kosan di Jalan
Teratai Pekanbaru, Sabtu
28 Juli 2012. Sementara
Dameria juga dijatuhi sank-
si turun pangkat setingkat.

Mantan Kepala Seksi
(Kasi) Pidana Khusus (Pid-
sus) Kejati  Riau ini telah
dimutasi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur,
juga akibat perbuatan itu.  "Keduanya sudah
dijatuhkan sanksi. Tembusannya sudah di-
terima di Kejati Riau," terang Asisten Pen-
gawasan Kejati Riau, Erwin Desman, Selasa
4 Desember 2012.

Diterangkannya, sanksi terhadap Arkan
dilaksanakan Kejati Nusa Tenggara Timur
(NTT) pada Desember 2012. Saat ini, Arkan

bertugas sebagai Kepala Seksi Tindakpidana
Umum (Kasipidum) Labuhan Bajo, NTT.

Di sisi lain, staf Pidum Kejati Riau Dameria

S yang dijatuhkan sanksi penurunan pangkat
setingkat, sedang proses pindah dari Kejati
Riau. Seperti diketahui, baik Arkan maupun
Dameria sama-sama sudah mempunyai
pasangan hidup. Perbuatan keduanya  yang
diduga berselingkuh di bulan Ramadan terse-
but, sempat membuat geram Kejati Riau yang
ketika itu dijabat Babul Khoir Harahap, SH
MH. rrrrr kapurnews.com

Arkan Faisal Jaksa Selingkuh yang Dicari

Selingkuh, Arkan Alfaisal digerebek

Arkan Alfaisal dan Dameria ketika digerebek beberapa waktu lalu.

KEPALA satuan reserse dan kriminal
(Reskrim) Polres Pekan Baru, Riau, Bimo
mengaku belum menemukan berkas kasus
perselingkuhan Jaksa Arkan Alfasial dengan
stafnya Dameria Siahaan yang telah dilapor-
kan suami Dameria, Sony sejak 2012 silam.
"Berkasnya saya tidak temukan. Saya masih
baru di Polres Pekan Baru," kata Bimo yang
dihubungi wartawan media ini dari Kupang,
Rabu, 11 November 2015. Namun, dia ber-
janji akan mencari berkas kasus perselingku-
han Jaksa tersebut. "Saya akan cari lagi
berkasnya," katanya menyambung.

Dia juga mengaku belum mengetahui,
apakah Arkan sudah ditetapkan sebagai ter-
sangka dan telah masuk dalam Daftar Pen-
carian Orang (DPO). "Saya juga tidak tahu.
Saya masih cari file-nya," kata Bimo.

Bahkan, dia justru menanyakan kepada
wartawan tentang Jaksa Arkan Alfasial yang
dilaporkan berselingkuh dengan stafnya,

Dameria Siahaan yang telah dipindahtugas-
kan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. "Siapa
namanya, Arkan Alfasial ya…," tanya dia.

Arkan dan Dameria digerebek saat ber-
sama-sama pada Sabtu, 28 Juli 2012 silam
sekitar pukul 21.30 WIB di tempat kos Dame-
ria Jalan Teratai No 161 Pekanbaru.

Saat penggerebekan terjadi Arkan Al-
faisal masih menjabat sebagai Jaksa Tindak
Pindana Khusus (Jampidsus) Kejati Riau.
Sedangkan pasangan selingkuhnya, Dame-
ria Siahaan, staf Jaksa Tindak Pidana Umum
(Jampidum) Kejati Riau.

Karena terjerat kasus selingkuh, Arkan
lalu dipindahtugaskan ke Kejati NTT. Kepala
Kejaksaan Tinggi NTT John Purba mengaku
masih menunggu petunjuk dari Kejagung
untuk mengambil sikap terhadap Arkan.
"Saya tidak pelihara Jaksa selingkuh. Saya
pindah Jaksa Arkan sudah ada," katanya.

rrrrr nttterkini.com

Berkas Jaksa Selingkuh "Hilang" di Polres Pekan Baru

JAKSA  penuntut umum (JPU) yang
menangani kasus korupsi APBD Inhu 116
Milyar, membantah tudingan para terdakwa
yang telah di jatuhi vonis. Menyususl lapo-
ran para terdakwa terhadap Kepala Rutan
Rengat ke Mapolda Riau, yang dilakukan
oleh 8 terdakwa korupsi APBD Inhu melalui
Penasehat Hukum (PH). Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Arkan Alfaisal SH yang dituduh
PH para terdakwa telah menerima suap
sebesar Rp 2 juta rupiah dari salah seorang
terdakwa yang dilakukan melalui setoran ke
nomor rekeningnya di salah satu bank.

Kepada wartawan Rabu (28/9/11) JPU,
Arkan Alfaisal SH diruang kerjanya memban-
tah keras tudingan tersebut. "Tidak mungkin
saya minta uang kepada terdakwa sebagai
mana yang dituduhkan PH terdakwa. Selain
itu, jumlah uang yang dituduhkan itu pun
hanya sejumlah Rp 2 juta dan tidak mungkin
gara-gara uang Rp 2 juta, karir saya jadi
korban" ujar Arkan Alfaisal yang juga men-
jabat Kasi Pidsus Kajari Rengat.

Ditambahkanya, apa yang dituduhkan
oleh PH terdakwa, jauh hari dirinya juga te-
lah mendapat informasi tersebut. sehingga
langsung dilakukan pemeriksaan terhadap
terdakwa Warseno. Sebab, tuduhan itu
menyebutkan terdakwa Warseno telah men-
transfer uang sejumlah Rp 2 juta ke nomor
rekeningnya. Dari sembilan pertanyaan yang
diajukan kepada terdakwa Warseno, terkait
tuduhan telah menyetor uang kepadanya.

Yang intinya, Warseno tidak pernah menye-
torkan uang sejumlah Rp 2 juta kepada no-
mor rekening Arkan. Bahkan dalam keteran-
ganya Warseno tidak mengetahui nomor
rekening JPU tersebut. "Pemeriksaan ter-
hadap terdakwa dilakukan pada hari Senin
tanggal 23 Agustus lalu" ungkapnya menam-
bahkan. Dijelaskan Arkan, nomor rekening
yang dimaksudkan itu adalah nomor reken-
ing saat dirinya masih bertugas di Natuna
dulu dan nomor rekening itu tidak digunakan
lagi. Sebab, nomor rekening itu khusus un-
tuk gaji selama bertugas disana.

Untuk membuktikan adanya setoran itu,
Arkan juga mengecek rekening tersebut pada
Rabu (28/9/11). Dimana pada rekening itu
pada tanggal 23 Maret 2011 ada uang ma-
suk sebesar Rp 2 juta dari "Marsono" bukan
Warseno. "Saya akan buat pernyataan me-
nolak uang tersebut kepada bank. Karena
tidak jelas sumbernya" tandasnya. Lebih
jauh dijelaskanya, tuduhan itu kini dibeber-
kan Muharnis yang menjadi PH terdakwa
tersebut disalah satu mendia cetak.
Menanggapi itu, Arkan akan berupaya men-
empuh jalur hukum yang sudah mengarah
kepada pencemaran nama baik. "Ini sudah
pencemaran nama baik, saya bisa tuntut balik
PH tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan
bagi saya, kok bisa nomor rekening saya
yang tidak dipakai itu jatuh ketangan or-
ang-orang tidak bertanggung jawab " tegas
Arkan Alfaisal SH. rrrrr riauterkini.com

JPU Arkan Alfaisal dituding

terima suap Rp 2 Juta
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BERMODALKAN nyali besar seperti
tubuhnya, ditambah perawakan tegap
dengan rambut Dea Rahmanisa men-
yaru sebagai polwan. Tak tanggung-
tanggung, dengan memakai seragam
Korps Brimob berpangkat AKP, Dea
nekat mendatangi markas Polresta Pon-
tianak untuk menipu. 

Bahkan saking nekatnya, Dea men-
emui Kapolresta Pontianak Kombes Pol
Tubagus Ade Hidayat dan Kasatreskrim
Kompol Andi Yul Lapawesean. Di depan
para perwira itu, Dewa mengaku se-
bagai Akpol lulusan 2007. 

Tujuan wanita asal Samarinda, Kali-
mantan Timur itu hanya satu, memin-
ta penangguhan penahanan salah se-
orang tersangka tindak kriminal.

Sebelum mengecek keaslian iden-
titas polisi wanita berusia 27 tahun
tersebut, Hidayat memang menerima
baik kedatangan Dea. 

“Ketemunya dengan saya, men-
gunakan seragam lengkap dengan
pangkat AKP. Ngakunya anggota dari
Mabes Polri yang membidangi IT dan
sedang membangun suatu jaringan di
Pontianak,” ungkap Hidayat kepada
sejumlah wartawan, di kantornya, Se-
nin 9 November 2015.

Setelah menjelaskan asal usulnya
dengan tipu muslihat, lanjut dia, Dea
meminta tolong untuk menangguhkan
penahanan salah seorang tersangka
penadah hasil kejahatan atau tersang-
ka 480 KUHP bernama Dedi Iskandar. 

“Saya langsung panggil Kasat
Reskrim. Setelah dia pulang, saya lang-
sung meminta kepada Kasat Reskrim,
Kasat Intel, dan fungsi lainnya, melaku-
kan penyelidikan terkait siapa Dea ini
sebenarnya,” beber Hidayat.

Mantan Wadir Ditreskrimsus Polda
Jatim ini punya firasat Dea hendak
mengibulinya. Setelah dikroscek ke lu-
lusan Akpol tahun 2007 yang ada di
Polresta Pontianak, maupun calon per-
wira (Capa) reguler tahun 2007, tern-
yata tidak ada yang kenal dengan Dea. 

“Sehingga, kami pastikan bahwa
Dea ini merupakan Polwan gadungan
atau palsu,” tuturnya.

Pun, ia melanjutkan, kalau Dea
memang di-bawah komando operasi
(BKO)-kan, pasti disebutkan BKO di
mana. Kalau Dea bertugas, pasti juga
disebutkan berapa lama masa tugasn-
ya, kesatuannya di mana, dan dia harus

kembali ke kesatuannya. “Tapi kok ber-
lama-lama, siapa dia ini,” ucap Hidayat.

Dia segera menginstruksikan kepa-
da Kasat Reskrim Andi Yul untuk
menangkap Dea. “Kami tangkap yang
bersangkutan tengah makan di KFC
Gajah Mada, malam Minggu 7 Novem-
ber 2015. Kami juga lakukan
penggeledahan di kosnya. Kami temu-
kan atribut kepolisian, seragam lengkap.
Sedangkan senjata memang tidak di-
miliki Dea,” paparnya.

Imbuh Hidayat, “Jadi, dia ini men-
gaku sebagai polisi kepada target kor-
ban. Target korban ini adalah orang
yang bermasalah di kepolisian. Misalkan
saja tersangka 480 KUHP yang kita tah-
an. Dea ini minta uang Rp5 juta kepa-
da keluarga tersangka dengan janji
mampu menangguhkan tahanan”. 

Sayangnya, keluarga tersangka ter-
makan bujuk rayu Dea hingga akhirnya
memberikan uang Rp5 juta tersebut.
Duit itu, dijelaskan Hidayat, ternyata
digunakan untuk kepentingan Dea
sendiri. 

Kata Tubagus, cara-cara dengan
imbalan bisa mengeluarkan tersangka
sebetulnya tidak ada di tubuh polisi.
Tetapi, ternyata image tersebut mele-
kat di benak masyarakat. 

“Ini yang perlu diketahui
masyarakat. Tidak ada prosedur sep-
erti itu. Yang ada hanya orang men-
janjikan seolah-olah bisa mengeluarkan
atau menangguhkan tersangka. Maka
dari itu, kita minta masyarakat, teruta-
ma keluarga tersangka, untuk tidak
percaya hal-hal seperti ini,” pintanya.

PENYIDIK Kejaksaan Negeri (Kejari)
Kupang menyatakan lengkap (P-21)
berkas mantan rektor Universitas Per-
satuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
NTT, Samuel Haning dalam kasus dug-
aan penggunaan gelar doktor palsu.

Hal itu dikemukakan Kepala Kejak-
saan Negeri Kupang melalui Kasi Pidum
Kejari Kupang, Wisnu Wardana, SH
kepada wartawan di ruang kerjanya,
Senin 9 November 2015.

Menurutnya, berkas Semuel Haning
dinyatakan P21 setelah jaksa peneliti
pada Kejari Kupang meneliti berkas
perkara yang melibatkan mantan rek-
tor PGRI NTT, Samuel Haning menjadi
tersangka.“Berkasnya sudah dinyatakan
lengkap (P-21) setelah jaksa peneliti
pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang
meneliti berkas perkara tersebut, “ kata
Wisnu.

Setelah dinyatakan P-21 oleh jaksa
peneliti Kejari Kupang lanjutnya, pihakn-
ya hanya menunggu tim penyidik Pol-
res Kupang Kota melakukan pelimpah-
an tahap dua berupa berkas dan ter-
sangka kepada Jaksa Penuntut Umum
(JPU).

“Kami tinggal tunggu saja kapan
polisi mau lakukan pelimpahan tahap
dua. Kalau sudah berkas perkaranya
akan diterima oleh jaksa penuntut
umum (JPU), “kata Wisnu. Kasat
Reskrim Polres Kupang Kota, AKP Didik

Kurnianto, SIK yang dihubungi secara
terpisah membenarkan berkas kasus
penggunaan gelar doktor palsu oleh
mantan Rektor Universitas PGRI NTT,

Samuel Haning telah dinyatakan
lengkap (P-21).

“Benar, berkasnya sudah dinyatakan
P-21. Berkasnya juga sudah kami teri-
ma oleh tim penyidik Polres Kupang
Kota, “ katanya. Meski telah dinyata-

kan P21 lanjut dia, pihaknya tidak mena-
han yang bersangkutan namun Han-
ing diokenakan wajib lapor ke Polres
Kupang Kota setiap hari Senin dan Ka-

mis. “Tersangka itu wajib lapor senin
dan Kamis. Jika kamis ini lapor diri kami
langsung periksa dan lakukan pelimpa-
han tahap dua limpah berkas dan ter-
sangka sekaligus, “ kata Didik.

Dinyatakan Lengkap
Jaksa Penyidik pada Kejaksaan

Negeri (Kejari) Kupang, akhirnya men-
yatakan lengkap (P-21) berkas mantan
rektor Universitas Persatuan Guru Re-
publik Indonesia (PGRI) NTT, Samuel
Haning tersangka dalam kasus dugaan
penggunaan gelar doktor palsu.

Kasi Pidum Kejari Kupang, Wisnu
Wardana, SH kepada wartawan, Se-
nin 9 November 2015 mengatakan
berkas penggunaan gelar doktor palsu
dengan tersagka Samuel Haning man-
tan rektor Unversitas PGRI NTT, dinya-
takan lengkap (P-21) oleh jaksa peny-
idik Kejari Kupang.

Berkas tersebut dinyatakan P-21,
kata Wisnu, setelah jaksa peneliti pada
Kejari Kupang meneliti berkas perkara
yang melibatkan mantan rektor PGRI
NTT, Samuel Haning menjadi tersang-
ka. “Berkasnya sudah dinyatakan
lengkap (P-21) setelah jaksa peneliti
pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang
meneliti berkas perkara tersebut, “ kata
Wisnu.

Menurut Wisnu, setelah dinyatakan
P-21 oleh jaksa peneliti Kejari Kupang,
jaksa pada Kejari Kupang tinggal
menunggu tim penyidik Polres Kupang
Kota melakukan pelimpahan tahap dua
baik itu berkas dan tersangka kepada
Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Kami tinggal tunggu saja kapan
polisi mau lakukan pelimpahan tahap
dua. Kalau sudah berkas perkaranya
akan diterima oleh jaksa penuntut
umum (JPU), “ kata Wisnu.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota,
AKP Didik Kurnianto, SIK yang dihubun-
gi secara terpisah membenarkan jika
berkas kasus penggunaan gelar doktor
palsu oleh mantan rektor Universitas
PGRI NTT, Samuel Haning telah dinya-
takan lengkap (P-21).

rrrrr terasntt.com/nttsatu.com

Eks Rektor PGRI Kupang Sam Haning wajib lapor

Penyidik Kejari Kupang, Wisnu Wardana Samuel Haning

"Polwan" Seksi menipu Kapolresta

DIREKTUR Lembaga
Kredit Financial (LKF) Mi-
tra Tiara, Niko Ladi divo-
nis 14 Tahun penjara den-
gan denda Rp 10 Miliar
subsider Enam bulan ku-
rungan. Vonis tersebut
dibacakan oleh majelis
hakim dalam sidang yang
digelar di Pengadilan
Negeri Kupang, Jumad, 6
November 2015.

Sidang di pimpin Ket-
ua Majelis Hakim, I Ketut Sudira den-
gan dua hakim anggota, Andy Eddy
Viyata dan Nuri Huda. Turut hadir Jak-
sa Penuntut Umum, Glendy Viyata. Se-
mentara terdakwa didampingi penase-
hat hukumnya, Isak Lalangsir dan In-
dra Kusuma Yulianto.

Menurut majelis hakim, perbuatan
terdakwa terbukti secara sah melang-
gar UU No 10 tentang perubahan atas
UU No 7 Tahun 1992 Pasal 1 (2) Ten-
tang Perbankan. Karena, perbuatan
terdakwa dalam menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan
tanpa ijin Bank Indonesia (BI) merupa-
kan perbuatan melawan hukum. Oleh-
nya, menurut majelis hakim, terdakwa
harus bertanggungjawab atas perbua-
tannya. "Perbuatan terdakwa telah

merugikan pihak lain
dan terdakwa harus
bertanggungjawab,"
tegas Ketua Majelis
Hakim.

Majelis hakim juga
meminta agar terdak-
wa tetap ditahan Ru-
mah Tahanan (Rutan).
Selain itu, menurut ma-
jelis hakim, terdakwa
juga akan kembali diadili
dalam perkara pencu-

cian uang. Atas putusan itu, penase-
hat hukum terdakwa, Isak Lalangsir dan
Indra Kusuma Yulianto mengatakan,
akan mengajukan banding. Mereka juga
mengaku heran dengan putusan hakim
yang menyatakan terdakwa akan diadili
dalam perkara pencucian uang. "Kami
akan lakukan banding atas putusan itu.
Soal klien kami didakwa dengan UU pen-
cucian uang seharusnya setelah kami
lakukan banding," ujar Isak.

Pantauan media ini, terdakwa tam-
pak tertunduk dan meneteskan air
mata saat majelis hakim mengetuk palu
putusan. Terdakwa ketika diminta ko-
mentarnya terkait putusan hakim tidak
mau berkomentar sambil berjalan lesu
menuju mobil tahanan.

rrrrr ola keda/jurnalntt

Niko Ladi, Direktur LKF Mitra Tiara
divonis 14 Tahun Penjara

Niko Ladi

Masih di Markas Polresta Pontianak,
Dea Rahmanisa membenarkan per-
kataan Hidayat. “Saya mengaku polisi
saja karena banyak yang bilang saya
seperti polisi. Dan, saya ingin berte-
man dengan anggota polisi. Dan me-
mang saya punya teman anggota
polisi di sini (Pontianak, red),” jelas
perempuan yang hanya lulus SMA ini.

Seragam polisi yang ia kenakan
untuk percobaan menipu Kapolres
Pontianak didapat dari tukang bordir
atau tukang jahit setempat. “Tidak
pernah saya mengaku yang lain selain
polisi. Dulu sempat daftar polisi namun
tak lulus, gara-gara sakit,” tuturnya,
pelan. Dea juga mengakui uang yang
dia minta kepada keluarga tersangka
yang menginginkan penangguhan.

rrrrr jppn
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METRO KUPANG

PROGRAM (PEM) dimaksudkan un-

tuk memperbaiki struktur ekonomi den-

gan pemberian modal usaha ekonomi

produktif yang berskala kecil sesuai po-

tensi di tingkat kelurahan dengan sasa-

ran adalah masyarakat yang memiliki us-

aha perorangan berskala kecil yang telah

berjalan. Prinsip Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat yaitu untuk pen-

guatan modal usaha dalam bentuk dana

bergulir tanpa bunga yang dikelola oleh

LPM di Kelurahan. Total dana yang sudah

disalurkan oleh Pemerintah Kota Kupang

kepada masyarakat sebesar Rp

15.000.000.000,- untuk 51 Kelurahan

dengan jumlah penerima manfaat seban-

yak 3.888 orang. Perguliran tahap I se-

banyak Rp 4.157.200.000,- untuk 925

penerima; Dan untuk perguliran tahap II

sebanyak Rp. 2.041.500.000,- untuk 435

penerima; Sedangkan untuk perguliran

tahap III sebanyak Rp 229.000.000,-

untuk 37 penerima.

B R I G A D E Kupang Sehat

Program inovatif ini merupakan mod-

el pelayanan kesehatan dengan sistem

jemput bola untuk memudahkan akses

layanan kesehatan bagi seluruh

masyarakat Kota Kupang yang membu-

tuhkan layanan kesehatan emergency,

yang akan diberikan secara gratis bagi

seluruh penduduk Kota Kupang melalui

nomor telepon Call Center 0380 827777.

Brigade Kupang Sehat memberikan pel-

ayanan kesehatan yang cepat dan tepat

selama 1 kali 24 jam.

Raskin GRATIS untuk Masyarakat

Miskin

Program ini bertujuan untuk meringan-

kan beban pengeluaran dari masyarakat

miskin/kurang mampu. Sasaran penerima

manfaat sebanyak 14.242 RTSM yang ter-

diri dari Raskin Nasional 12.491 RTSM dan

Raskin Daerah 1.751RTSM. Tahun 2014 Pe-

merintah mengalokasikan anggaran sebesar

Rp. 6.072.157.234,- untuk melayani 14.242

RTM yang terdiri dari : Raskin Nasional un-

tuk 12.491 RTM dengan Alokasi Anggaran

Rp. 3.597.408.000,- Raskin Daerah untuk

1.751 RTM dengan Alokasi Anggaran sebe-

sar Rp. 2.474.749.234,-

Puskesmas Reformasi

Reformasi Puskesmas dilakukan dalam

rangka penyelenggaraan kesehatan dasar

yang berorientasi pada kualitas pelayanan

dan kepuasan pengguna layanan dengan

melibatkan para pihak secara komprehensif

di internal puskesmas maupun melalui peli-

batan masyarakat di wilayah pelayanan

Puskesmas. Tujuan :

l Agar pelayanan yang dilakukan di

Puskesmas menjadi lebih baik, lebih

efisien, lebih transparan, lebih komuni-

katif dan partisipatif.

l Proses perbaikan pelayanan dapat di-

lakukan secara terus menerus dan ber-

kelanjutan

l Mendorong inovasi pelayanan di Puskes-

mas.

Tahun 2013 Kota Kupang mereformasi 4

puskesmas sebagai puskesmas reformasi

(Puskesmas Pasir panjang, Alak, Bakunase

dan Sikumana). Sedangkan tahun 2014

ditetapkan 6 Puskesmas sebagai Puskesmas

Reformasi (Puskesmas Kupang Kota, Oepoi,

Oebobo, Oesapa, Penfui dan Naioni).

Uang Duka /Wafat

Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan

Pemerintah Kota Kupang melalui pemberian

santunan dan Akta kematian gratis bagi

masyarakat yang berpenghasilan rendah di

Kota Kupang. Latar belakang pemberian

Uang Duka/Wafat. Penduduk Kota Kupang

tergolong kurang mampu jumlah KK Miskin :

14.242 KK atau kurang lebih 15% dari dari

jumlah penduduk Kota Kupang 556.735 jiwa.

Kebijakan Pemerintah Kota Kupang dalam

pemberian santunan uang duka tiap tahun

sebesar Rp. 2.500.000/orang:

l Tahun 2013 dialokasikan 750 juta un-

tuk 300 Orang

l Tahun 2014 dialokasikan 2,5 milyar un-

tuk 1000 Orang

l Tahun 2015 dialokasikan 3,5 milyar un-

tuk 1.500

Orang Kriteria penerima santunan Uang

Duka/Wafat :

l Penerima Raskin;

l Pemegang Kartu Jamkesmas/

Jamkesda;

l Anak miskin/terlantar/yatim/piatu

yang diasuh oleh yayasan sosial/

keagamaan;

l Penduduk yang berpenghasilan

rendah dan orang jompo yang dia-

suh oleh yayasan sosial/keagam-

aan;

l Penduduk yang berpenghasilan

rendah lainnya yang dilengkapi den-

gan keterangan kematian dan keter-

angan tidak mampu oleh Kelurahan.

Bantuan PENDIDIKAN bagi

Masyarakat MISKIN

Program ini merupakan sebuah kebi-

jakan pemerintah untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dengan

sasaran adalah keluarga miskin yang

anaknya ingin melanjutkan di perguruan

tinggi. Untuk mendukung program ini Pe-

merintah Kota Kupang mengalokasikan

anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000/

tahun untuk 1000 orang mahasiswa se-

lama 4 Tahun, setiap mahasiswa diberi-

kan Rp. 2.500.000,. rrrrr

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Walikota dan Wakil Walikota Kupang

2012-2017

Jonas Salean, SH,M.Si dr. Hermanus Man

PEMERINTAH Provinsi NTT men-
galokasikan dana sebesar Rp16,5 miliar
dalam APBD tahun 2015 untuk men-
dukung upaya percepatan pengem-
bangan ternak sapi di wilayah kepulauan
itu."Dana sebesar itu dialokasikan un-
tuk beberapa program yang harus dik-
erjakan dalam mendukung tekad pe-
merintah menjadikan provinsi kepulauan
ini sebagai salah satu pemasok kebu-
tuhan daging nasional dan provinsi ter-
nak," kata Kepala Dinas Peternakan
NTT Dany Suhadi di Kupang, Sabtu.

Ia mengatakan ada sekitar lima item
program atau kegiatan yang menjadi
tanggung jawab Dinas Peternakan
dalam upaya mendukung percepatan
pengembangan ternak sapi di NTT.Dia
menyebutkan item program yang di-
maksud antara lain pembangunan sa-
rana dan prasarana pembibitan ternak
di instalasi Lili sebesar Rp4,2 miliar un-
tuk rehabilitasi kandang, pembangunan
pedok, pembangunan gudang pakan
dan pembangunan kantor instalasi.

Kemudian, pengadaan dan distribusi
vaksin serta pakan ternak sebessr Rp
3,3 miliar untuk pengadaan vaksin dan
obat-obatan ternak, pengadaan pakan
dedak mineral untuk sapi, pengadaan
pakan konsentrat, formula pengawet-
an pakan dan pengadaan pakan tam-
bahan untuk sapi berupa tanaman lam-
toro teramba.

"Selanjutnya, program peningkatan
populasi dan produktivitas ternak sapi
antara lain dialokasikan untuk pengada-
an ternak sapi bakal jenis sapi bali se-
banyak 330 ekor dan jenis sapi ongole
sebanyak 220 ekor serta beberapa
kegiatan penunjang lainnya," katanya.

Dia menuturkan program lain yang
dilaksanakan tahun 2015 adalah pence-

gahan dan penanggulangan penyakit
ternak dengan alokasi dana sebesar
Rp2,2 miliar antara lain untuk pengada-
an obat-obatan dan vaksin, pelayanan
vaksin, pelatihan bedah di rumah sakit
hewan di Jakarta serta kegiatan lain-
nya.

Item program terakhir adalah duku-
ngan manajemen dan pengembangan
peternakan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp1,9 miliar untuk survei dan
diagnosa penyakit hewan, pembinaan
laboratorium hewan, sosialisasi pelayan-
an kesehatan hewan, pengawasan
perdagangan ternak antarpulau dan
penyuluhan penerapan teknologi tepat
guna.

"Selain alokasi dana dari APBD, pe-
merintah pusat melalui APBN tahun

2015 juga mengalokasikan dana sebe-
sar Rp56 miliar untuk mendukung up-
aya pengembangan ternak sapi di NTT,"
tambahnya.Di tempat terpisah pen-
gamat pertanian agribisnis Universitas
Nusa Cendana (Undana) Kupang Leta
Rafael Levis mengatakan pengemban-

gan ternak di NTT menggunakan ang-
garan dari rakyat itu harus pula dipikir-
kan item dan upaya pencegahan dan
mengatasi kasus pencurian ternak di
daerah-daerah potensial ternak.

Seperti peternak di Kabupaten Ku-
pang, Kabupaten Timor Tengah Utara
(TTU) dan Kabupaten Timor Tengah
Selatan (TTS) bahkan Kota Kupang
yang resah karena adanya pencurian
ternak yang marak dalam beberapa
tahun terakhir.

Pemerintah Provinsi NTT pun dim-
inta segera bersikap atas kasus-kasus
tersebut karena jika pencurian ternak,
khususnya ternak sapi terus terjadi,
masyarakat takut untuk mengembang-
kannya.

"Jangan sampai pemerintah tinggal
diam karena dampak dari pencurian sapi
itu sangat besar. Masyarakat akan was-
was untuk pelihara sapi. Baik pembibi-
tan dan penggemukan karena kasus
pencurian sapi sudah sering terjadi,"
katanya.

Bahkan diduga kuat pencurian itu
melibatkan para penggembala seperti
yang terjadi di wilayah Sumba. Meski
dengan berbagai alasan, namun pen-
curian sapi tentu menunjukkan bahwa
program provinsi ternak belum meny-
entuh ke masyarakat. "Banyangkan,
orang pencuri sapi hari ini, satu ming-
gu kemudian baru pemiliknya tahu.
Artinya ada komplotan orang yang
tahu persis gerak-gerik ternak dan pe-
miliknya. Lalu di mana pihak keamanan
dan pemerintah? Ini alasan bahwa
masyarakat belum siap dengan provin-
si ternak," sambungnya.

Masih menurut dia, Pemprov NTT
harus memiliki solusi yang nyata untuk
mencegah atau mengantisipasi terjad-
inya pencurian sapi sehingga tidak me-
luas dan mengancam populasi ternak
di daerah-daerah potensial.

"Kan kasus-kasus pencurian sapi itu
sering terjadi di daerah dengan popu-
lasi ternaknya tinggi. Mestinya ada per-
hatian khusus ke sana supaya jangan
juga membebankan keamanan ternak
ke masyarakat. Kan pemerintah yang
punya program itu, jadi harus punya
solusi juga untuk masalah seperti itu,"
katanya. rrrrr antara

NTT kembangkan ternak sapi senilai Rp16,5 miliar

Sapi
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REALISASI Pendapatan Asli Daer-
ah (PAD) yang dihimpun Dinas Penda-
patan Daerah (Dispenda) Kota Kupang
telah mencapai 94 persen dari target
yang telah ditetapkan sebesar Rp.125
Miliar oleh Pemerintah Kota Kupang.

"Realisasi 94 persen perolehan PAD,
merupakan data yang diambil hari ini,"
Kata Kepala Dispenda Kota Kupang,
Jefri Pelt kepada wartawan di Balai Kota
Kupang, Jumat 6 November 2015.

Ia mengatakan, dengan realisasi
mencapai 94 persen di awal bulan No-
vember, dirinya sangat yakin target
yang ditetapkan pemerintah sebesar
Rp,125 miliar bisa tercapai, atau bah-
kan bisa lebih dari target. "Selama tiga
tahun terakhir, target yang ditetapkan

Realisasi PAD Kota Kupang Capai 94 Persen
selalu terlampaui, dan tahun ini saya
yakin pada tahun ini target PAD yang
ditetapkan terlampaui juga," ujarnya.

Menurutnya, penyumbang terbesar
dari dari PAD adalah dari sektor pajak,
seperti pajak Hotel, penerangan jalan,
reklame, dan restaurant. Dari sektor jadi
penyumbang PAD sebesar dengan pre-
sentasi 50 persen lebih. Sedangkan dari
sektor lain menjadi penyumbang PAD
terbesar berikutnya.

Ia mengaku, dominasi perolehan
PAD dari sektor pajak yang besar,
dikarenakan warga Kota Kupang sudah
sadar dan taat pajak. Selain itu sistim
pembayaran online juga menjadi salah
satu penyebab pesatnya realisasi pa-
jak, karena warga tidak perlu datang

mengantri di kantor Dispenda untuk
membayar pajak, tapi mereka cukup
membayar dengan sistim online pada
bank-bank yang menyediakan pem-
bayaran online.

Bahkan sesuai catatan transaksi
pembayaran pajak dari dispenda pada
sistim pembayaran secara online yang
disiagakan selama 24 jam, banyak  tran-
saksi yang dilakukan pada tengah
malam. "Hal ini menunjukan bahwa ke-
sadaran masyarakat sudah tinggi mem-
bayar pajak. Para pemilik hotel dan res-
taurant juga sudah terkesan jujur dalam
pelaporan omzet setiap hari, sehingga
perolehan PAD dari sektor pajak terus
meningkat," ujarnya.

rrrrr nttonlinenow.comJefri Pelt

PEMERINTAH Kota Kupang berencana
mengalokasikan Rp.80 milliar dari penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diper-
oleh tahun 2015 untuk kepentingan pengem-
bangan sarana infrastruktur Jalan di Kota
ini.

Demikian dikatakan Walikota Kupang,
Jonas Salean, kepada wartawan di Balai
Kota Kupang, Senin 9 November 2015.

Menurutnya, dari target PAD sebesar
Rp.125 miliar ditahun 2015, pencapaian saat
ini PAD Sudah mencapai Rp.117 miliar lebih
diawal bulan Nopember, dan diperkirakan
hingga akhir bulan desember target sudah
bisa terpenuhi atau kemungkinan bisa over
target.

Dikatakan, peningkatan pendapata asli
daerah dalam kurun waktu tiga tahun tera-
khir punya manfaat besar. Dana yang diper-
oleh dari PAD bisa dikembalikan kepada
rakyat lewat program bantuan-bantuan
canangan pemerintah. Selain itu dana dari
hasil PAD dimanfaatkan untuk pembenahan
sejumlah sarana infrastruktur jalan, pen-
erangan jalan di Kota Kupang.

"Penerimaan PAD kami kembalikan lagi

kepada rakyat agar bisa dinikmati. Pemerin-
tah akan terus memantau kebutuhan rakyat
dan banyak dan berusaha memenuhinya
sedikit-sedikit dari dana yang diambil dari
rakyat lewat pajak. Prinsipnya dari rakyat
dan untuk rakyat," Kata Jonas.

rrrrr NTTOnlinenow.com

Walikota alokasikan Rp 80 M

dari PAD dialokasi untuk jalan
UNTUK memberikan tempat bersantai

bagi masyarakat Kota Kupang, Pemerintah

Kota Kupang berencana membangun Taman

di Enam Kecamatan di Kota Kupang. Sesuai

rencana setiap taman akan dibangun diatas

lahan seluas 2000 sampai 3000 meter.

Demikian dikatakan Walikota Kupang,

Jonas Salean saat berkantor di Kelurahan

Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Ku-

pang, Kamis 5 November 2015. Saat ber-

kantor di Kelurahan Naikoten I, Ratusan

Warga mengikuti kegiatan rutin dari Waliko-

ta.

Hadir sejumlah tokoh masyarakat, tokoh

agama, dan Tokoh pemuda. Hadir pula sejum-

lah Anggota DPRD Kota Kupang, diantaran-

ya, Maudy Dengah, Jerry Anton Pingak, Ni-

kky Uly. Tampak juga sejumlah pimpinan

SKPD di lingkup pemkot Kupang.

Walikota mengatakan, pemerintah mera-

sa perlu membuat sejumlah taman bagi war-

ga Kota Kupang, agar bisa dimanfaatkan

warga untuk bersantai disaat hari libur, mau-

pun diwaktu senggang. Dia mengaku saat

ini Kota Kupang hanya memiliki satu taman

yaitu taman Nostalgia. Namun Keberadaan

taman Nostalgia yang masih jauh jangkauan

sebagian besar penduduk Kota Kupang, se-

hingga pemerintah merasa perlu membuat

taman-taman yang dekat dengan pemuki-

man warga agar bisa dimanfaatkan untuk

tempat bermain anak-anak dan buat orang

dewasa bersantai.

Selain untuk tempat untuk bersantai,

kata Walikota, taman yang dibuat disetiap

kecamatan, bisa juga dimanfaatkan warga

untuk berdagang demi meningkatkatkan

taraf hidup ekonomi mereka.

"Orang yang berkunjung ke taman ten-

tu butuh camilan dan minuman-minuman rin-

gan. Kebutuhanitu bisa disediakan warga

dengan berdagang kecil-kecilan yang bisa

mendatangkan keuntungan. Pemerintah

sudah meikirkan sampai hal sekecil apapun

sehingga apa yang dibuat pemerintah di-

harapkan bisa dimanfaatkan warga, baik

untuk bersantai dan berjualan," Kata Wa-

likota.

Menanggapi pernyataan dari walikota

pembangunan Taman, Simon Ndoen salah

satu warga Naikoten mengaku sangat men-

dukung rencana pemerintah tersebut. Menu-

rutnya dengan dibangunnya banyak taman,

bisa dimanfaatkan banyak warga untuk ber-

senang-senang dan bisa juga dijadikan tem-

pat usaha.

Ia mencontohkan, di taman Nostalgial,

begitu banyak warga yang setiap sore da-

tang untuk bersantai sambil menikmati sa-

jian makanan dan minuman ringan. Warga

sekitar juga memanfaatkan taman bermain

itu dengan berdagang untuk memenuhi ke-

butuhan pengunjung sehingga bisa menam-

bah penghasilan mereka. Jika taman dibuat

di enam kecamatan. Maka akan banyak war-

ga yang bisa memanfaatkan taman untuk

berdagang demi menunjang ekonomi kelu-

arga. rrrrr NTTOnlinenow.com

Jonas Salean

Pemkot mulai mengerjakan

Taman Kecamatan

MASIH ingat kunjungan Wali Kota Ku-

pang Jonas Salean dan Direktur PDAM Noldy

Mumu ke Tiongkok?

Lokasi yang dikunjungi ialah Perusahaan

Western Star Technologi yang bergerak di

bidang penyediaan air bersih, air kemasan,

infrastruktur, dan perkapalan.

Kunjungan itu bertujuan teknologi

penyediaan air bersih yang dilakukan peru-

sahaan itu dapat diterapkan di Kota Kupang

untuk mengatasi kelangkaan air yang terja-

di sepanjang kemarau.

Pada Sabtu 31 Oktober 2015 Presiden

Direktur Western Star Technologi  Wang Shi

Shen datang ke Kupang untuk menindaklan-

juti kesepakatan dalam kunjungan tersebut.

Wang tidak datang sendiri, ia datang bersa-

ma Perwakilan Western Star Technologi In-

donesia Zhang Jie Ming, dan Direktur PT

Cahaya Asia Timur Iskandar Wibisono.

Begitu tiba di Kupang, Wang bersama

wali kota dan sejumlah pejabat di Kota Ku-

pang berkunjung ke sejumlah lokasi untuk

melihat potensi pengelolaan air bersih yang

diharapkan bisa menjadi solusi kelangkaan

air bersih di kota ini.

Dari kunjungan tersebut, Wang tertarik

dengan Kali Liliba dan Kali Dendeng karena

dapat dibendung untuk menampung air pada

musim hujan. Air yang ditampung di situ di-

olah menjadi air bersih menggunakan

teknologi yang didatangkan dari Tiongkok.

Dalam jumpa pers di Hotel Aston, Wang

mengatakan Kali Dendeng dan Kali Liliba pun-

ya potensi besar penyediaan air baku. Tidak

itu saja. Ia juga tertarik melakukan pemur-

nian air laut menjadi air tawar, membangun

pabrik semen, dan pembuatan aspal yang

mutunya lebih baik dari aspal di Kupang. "Dari

hasil  survei kami menemukan aspal yang ada

mutunya kurang baik dan kami melirik untuk

membuat pabrik aspal," katanya.

Wali Kota Kupang Jonas Salean menga-

takan masalah utama yang ada di Kota Ku-

pang adalah air bersih, penerangan dan in-

fstruktur jalan. Tetapi masalah air bersih

masih menjadi kendala utama menyusul per-

soalan pembangunan bendungan kolhua

tidak pernah tuntas. "Masalah penyediaan

air bersih bagi masyarkat masih menjadi ken-

dala utama pemerintah sehingga pemkot akan

melakukan segala cara, termasuk bermitra

dengan perusahan yang bisa mencari jalan

keluarnya, "ujarnya. rrrrr lintasntt.com

Investor Tiongkok Tertarik Kelola Air
Baku di Kali Liliba dan Dendeng

Jumpa Pers Wali Kota Kupang Jonas Salean dan Presiden Direktur Western Star Technologi

Wang Shi Shen

TAHUN Anggaran 2015, Dana Alokasi

Khusus (DAK) yang dikucurkan ke Kota Ku-

pang dalam TA.2016 mendatang alami pen-

ingkatan. Hal itu dikemukakan Walikota Ku-

pang, Jonas Salean kepada wartawan usai

memimpin

rapat ang-

garan Pe-

m e r i n t a h

Kota Ku-

pang bersa-

ma seluruh

p imp i n an

SKPD di

l i n g k u p

Pemkot Ku-

pang yang

b e r l a n g -

sung di Ru-

ang Garuda, Jumat(6 November 2015.

Sebab menurutnya, dalam TA.2016 menda-

tang, Pemkot Kupan g mendapa kucuran

DAK sebesar Rp663 Miliar sementara di

TA.2015, Kota Kupang hanya peroleh Rp623

Miliar DAK. Dengan demikian kata dia, kucu-

ran dana DAK oleh Pemerintah Pusat untuk

Kota Kupang di TA. 2016 mengalami kenai-

kan sebesar Rp33 miliar.

"Kenaikan DAK mungkin karena ada

kenaikan Gaji PNS dan beberapa pembiayaan

lain," kata Jonas.

Sesuai rencana kata dia, anggaran sebe-

sar itu akan difokuskan untuk membiayai

pembangunan infrastruktur jalan, peneran-

gan jalan dan sejumlah pembangunan lain-

nya untuk rakyat. "Soal pengembangan sa-

ranan infrastruktur jalan, saya meminta

rakyat untuk bersabar karena pemerintah

akan berupaya menanganinya. Apalagi ada

dana bantuan dari presiden sebesar Rp.100

miliar untuk jalan, saya yakin sebagian be-

sar pengeluhan tentang infrastruktur akan

terjawab pada tahun 2016 mendatang,"

katanya. rrrrr lintasntt.com

DAK Kota Kupang 2016 Rp 663 Miliar

Rapat Evaluasi Pogram di ruang Garuda Walikota Kupang
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DAERAH

SEBANYAK 174 peserta mengiku-
ti bimbingan teknis (Bimtek) Pengelo-
laan Anggaran yang digelar Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota
Kupang, Selasa 10 November 2015.

Peserta terdiri dari 123 orang dari
Dispenda dan 51 orang lagi berasal dari
aparat kelurahan. Bimtek digelar di se-
buah hotel di Jalan Timor Raya Kupang.

Bimtek ini merupakan salah satu
upaya strategis menciptakan aparatur
pemerintah yang memiliki kompetensi
dan kemampuan yang memadai dalam
menjalankan fungsi pengelolaan penda-
patan daerah. Wali Kota Kupang Jonas
Salean dalam sambutanya yang diba-
cakan Asisten III kota Kupang J L Tokoh
menyehutkan pajak dimanfaat untuk
mendanai belanja aparatur dan belanja
publik yang dituangkan dalam APBD.

Tahun ini target penerimaan pajak
sebesar Rp125,1 miliar lebih, sedang-
kan target penerimaan pajak dari Dis-
penda sebesar Rp56,4 miliar lebih. Pa-

jak tersebut berasal dari hotel, resto-
ran, hiburan, reklame, Pajak Bumi dan
Pembangun (PBB) perdesaan dan
perkotaan. Bea perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan, penerangan
jalan, retribusi jasa umum dan peneri-
maan lain-lain.

Ia mengingatkan, kendati telah
mengikuti kegiatan bimtek, aparatur
pemerintah tetap dituntut jujur dan
transparan dalam mengelola pajak.
"Bimtek ini sebagai wahana pembela-
jaran untuk meningkatkan kemampuan
dan keterampilan tentang pengelolaan
pendapatan daerah," ujarnya.

Kadis Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Kupang Jefri Pelt mengatakan
bimtek mendukung kinerja aparat Dis-
penda dalam proses pengelolaan
pendapatan. Adapun bimtek adalah
teknik pengelolaan pendapatan bagi
aparat agar memiliki kemampuan yang
nantinya mendukung peningkatan PAD.

rrrrr lintasntt.com

174 Peserta Dispenda Pemkot, Ikut Bimtek
Pengelolaan Pendapatan Daerah

PERINGATAN hari Pahlawan memi-
liki makna khusus sebagai refleksi ten-
tang pengorbanan, keteladanan dan
keteguhan untuk menggapai harapan
masa depan dengan terus berkerja dan

berkerja dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan sejahtera sebagai
cita-cita perjuangan bangsa yang ter-
muat dalam sila kelima Pancasila yang
berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia. Demikian isi sambu-
tan Menteri Sosial RI Khofifah Indar
Parawansa yang dibacakan oleh Wakil
Bupati Kupang Korinus Masneno saat
menjadi inspektur Upacara peringatan
Hari Pahlawan lingkup Pemkab Kupang
tanggal 10 November 2015.

Hadir pada upacara peringatan hari
pahlawan tersebut Unsur Forkompinda
tingkat Kab. Kupang diantaranya Dan-
dim 1604 Letkol Inf. Subar, Wakapolres

Donny Baramanto dan para pejabat
lingkup Pemkab Kupang diantaranya
Sekda Kab. Kupang Hendrik Paut.

Wabup Masneno menyatakan, mo-
mentum Peringatan Hari Pahlawan

kiranya menjadikan bangsa Indonesia
satu langkah dalam membangun key-
akinan dan optimisme kita sebagai war-
ga negara untuk dijadikan landasan rev-
olusi karakter bangsa Indonesia untuk
menjadi negara yang maju dan bermar-
tabat. Selain itu peringatan hari pahla-
wan dapat juga dijadikan sebagai mo-
mentum menumbuh-kembangkan nilai-
nilai persatuan, kepahlawanan, keper-
intisan, dan kesetiakawanan sosial.
Wabup Korinus Masneno menyatakan
nilai kepahlawanan sejatinya tidak akan
pernah usang atau lekang dimakan za-
man karena dapat diimplementasikan
dan direvitalisasi dari generasi ke gen-

erasi sepanjang masa sesuai perkem-
bangan zaman. Ditambahkan penye-
lenggaraan hari pahlawan selalu men-
jadi penting, karena dapat digunakan
sebagai barometer tentang seberapa

kuat keyakinan kita terhadap nilai-nilai
perjuangan bangsa dan negara. Ter-
masuk dalam menghadapi tantangan
yang mengancam persatuan dan ke-
satuan bangsa, mulai dari konflik-konf-
lik agama, perkembangan paham
radikalisme, tawuran antar kampung
hingga maraknya penggunaan narko-
ba. Dengan Tema “Semangat kepahl-
awanan adalah jiwa ragaku,” peringa-
tan hari pahlawan menginternalisasi jiwa
semua anak bangsa agar nilai kepahla-
wanan terpatri dan merasuk kedalam
sanubari yang paling dalam untuk me-
neladani sifat-sifat kepahlawanan yaitu
rela berkorban, tanpa pamrih, berkerja

keras, jujur, berani demi kebenaran
serta patriotik.  

Martce Banoet Salah satu PNS lingk-
up Pemkab Kupang mengatakan bah-
wa peringatan hari pahlawan merupa-
kan bentuk penghargaan kita atas jasa-
jasa para pahlawan yang telah gugur,
mengorbankan jiwa dan raganya demi
bangsa. Sebagai generasi muda, salah
satu bentuk patrotisme kita ialah den-
gan melaksanakan tugas dan tanggung
jawab sebaik mungkin demi kemajuan
bangsa lewat skill yang kita miliki. Se-
mentara Yesri Fai salah seorang tokoh
pemuda mengatakan spirit dan seman-
gat kepahlawanan dapat dimiliki dan
dilakukan oleh siapa saja termasuk
dalam bidang apa saja. Di contohkan
Yesri bagaimana seorang petugas ke-
bersihan kota juga dapat memiliki se-
mangat dan mental seorang pahlawan
dengan sungguh-sungguh bekerja dari
jam 4 pagi, merapikan taman, bunga-
bunga serta membersihkan jalan demi
jalan sebuah kota sehingga menjadi
begitu indah. Meskipun tidak tercatat
sebagai seorang pahlawan, tetapi sikap
mental dan prilakunya menunjukkan
dirinya seorang pahlawan dengan
melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara baik dan bermanfaat
bagi orang banyak yang menikmati
keindahan dan kebersihan kota.

rrrrr humas kab kupang

Wabup Kupang Kupang jadi Irup Hari Pahlawan 10 November 2015

“Camat merupakan ujung tombak
pembangunan Pemerintah ditingkat
Kecamatan, Desa dan Kelurahan seh-
ingga sukses tidaknya pembangunan
masyarakat ditingkat bawah sangat ber-
gantung pada pola kepemimpinan se-
orang Camat. Bagaimana seorang camat
mengkordinir masyarakatnya untuk
maju dengan memanfaatkan potensi
yang ada serta mampu mengatasi dan
membenahi permasalahan-permasalah-
an yang ada ditengah-tengah
masyarakat. Seorang Camat juga di-
harapkan dapat mensukseskan pemban-
gunan ditingkat bawah dan memberi-
kan masukan kepada SKPD sehingga
program yang ingin dikerjakan dapat
berguna bagi pembangunan
masyarakat.” Hal tersebut disampaikan
Wakil Bupati Kupang Korinus Masneno
saat membuka secara resmi Rapat Koor-
dinasi Camat Lingkup pemkab Kupang,
Senin 9 November 2015 bertempat di-
aula Kantor Bupati Kupang Oelamasi.

Hadir pada kegiatan tersebut Sekda
Hendrik Paut, Asisten II Victoria Kana-
hebi, Asisten III Crispinianus Patmawan,
pimpinan SKPD lingkup Pemkab Kupang
serta para Camat dari 24 Kecamatan.

Wakil Bupati Korinus Masneno meng-
harapkan kegiatan Rakor Camat menjadi
bahan evaluasi dan koreksi terhadap kin-
erja para Camat dalam melaksanakan tu-
gas pembangunan masyarakat. Dikatakan,
Seorang Camat harus peka dengan kon-
disi yang terjadi ditengah-tengah
masyarakat dan mencari solusi terbaik
untuk mengatasinya dengan membangun
komunikasi dan koordinasi dengan pihak
lain termasuk SKPD. Diungkapkan Mas-
neno keberhasilan seorang Camat bukan
soal administrasi yang baik saja melainkan
bagaimana ia membina masyarakat yang
dipimpinnya menggapai kehidupan yang
lebih baik dan lebih maju. Masneno san-
gat mengharapkan semua unsur di Pemk-
ab Kupang mulai dari SKPD hingga Pe-
merintah Kecamata, Desa dan kelurahan

membangun  kerjasama yang baik satu
dengan lainnya sehingga tujuan kemajuan
pembangunan yang diinginkan dapat di-

wujudkan.
Terkait dengan pengelolaan Dana

Desa, Wabup Masneno mengharapkan
agar dapat dikerjakan secara baik dan
memberikan perubahan pembangunan
kearah yang lebih baik dengan mem-
perhatikan petunjuk teknis dan aturan
yang berlaku. Selain itu, Wabup Mas-
neno juga mengharapkan agar Camat
terus memotivasi masyarakatnya untuk
aktif dan terlibat dalam gerakan tanam
paksa paksa tanam sehingga berdam-
pak pada peningkatan taraf hidup
masyarakat. Dirinya mengatakan gera-
kan tanam paksa paksa tanam meru-
pakan ikon nasional atau gerakan na-
sional yang gencar dilakukan hanya saja
memiliki nama dan bahasa yang berbe-
da sehingga patut didukung oleh se-
mua pihak karena dampaknya sangat
besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan Wakil Bupati, Sek-
da Hendrik Paut menyatakan  setiap
Camat dan juga para pimpinan SKPD
harus membangun komunikasi yang
intens serta meninggalkan ego sektor,
agar masyarakat jangan dirugikan. Para
Camat harus peka dengan kondisi
masyarakat, jangan sampai masyarakat
mengalami kelaparan para Camat tidak
tahu, dan justru kita tahu dari laporan
stasistik yang disampaikan oleh Pemer-
intah Pusat pada pertemuan skala Na-
sional. Untuk itu dirinya mengharapkan
Camat dapat mengidentifikasikan per-
masalahan yang ada diwilayahnya baik
itu potensi yang dapat dikembangkan

dengan penggunaan anggaran dari
dana desa maupun permasalahan yang
terjadi ditengah-tengah masyarakat

termasuk soal kerawanan pangan yang
saat ini banyak terjadi akibat musim
kemarau yang panjang. Sekda Paut
menghimbau semua jajarannya agar
dapat berkerja dengan hati dan ketu-
lusan karena ada berkat yang pasti di-
terima. Saya harapkan semua pihak
dapat berkerja dengan pemahaman,
tindakan dan komitmen yang baik seh-
ingga tujuan dan harapan kehidupan
masyarakat Kabupaten Kupang yang
lebih baik dapat terwujud. Terkait den-
gan pengelolaan Dana Desa Sekda
Hendrik Paut harapkan semua Camat
dapat melakukan pengawasan ter-
hadap jalannya pelaksanakan pekerjaan
yang tentu disesuaikan deng peren-
canaan dalam Apbdes.

Para Camat di lingkup Pemkab Ku-
pang umumnya telah melaksanakan
pencairan dan pengelolaan anggaran
dana desa dengan baik dan dapat dilak-
sanakan sesuai dengan perencanaan
yang telah dibuat.  Camat Amfoang Ut-
ara Andre Naisunis mengungkapkan di
Kecamatan Amfoang Utara relisasi fisik dari
5 desa yang mendapat alokasi dana desa 
telah mencapai prosentase 65%. Se-
mentara Camat Amarasi Alexander Matte
mengungkapkan dari termin 1 pelaksan-
aan anggaran dana desa telah mendap-
at prosentase 100% dan siap untuk spj
dan pencairan lanjutan. Rata-rata per-
masalahan yang dihadapi para Camat yaitu
persoalan kekeringan dan rawan pangan
akibat dari kemarau yang berkepanjan-
gan. rrrrr humas kab kupang

Rapat koordinasi para camat Kabupaten Kupang
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MANAJEMEN PLN Area  Flores Bagi-
an Barat dinilai telah melakukan mafia
dengan memaksa konsumen untuk
menggunakan sistim Pra-bayar. Pada-
hal tidak ada aturan yang mengatur
secara khusus supaya semua konsumen
yang ada di Kabupaten Ende meng-
gunakan sistim tersebut.

"Ini namanya mafia. Dimana sistim
tersebut sangat merugikan kon-
sumen," tegas Cholif- salah satu kon-
sumen. Pernyataan tegas dari Cholif ini
disampaikan kepada Manajerial PLN
Flores Bagian Barat dalam pertemuan
di Ruang Transit DPRD Kabupaten Ende
pada hari Rabu tanggal 11 Nopember
2015.

Hadir dalam pertemuan tersebut
sejumlah anggota DPRD Ende dari Ko-
misi B. Empat orang yang mewakili
Manajemen PLN Area Flores Bagian
Barat dan 8 orang konsumen. Perte-
muan dipimpin oleh Orba K.Ima, ST.
Pertemuan tersebut berlangsung cuk-
up panas karena banyak konsumen
yang secara tegas menolak meng-
gunakan sistim pra-bayar.

Selain sistim pra-bayar itu belum di-
sosialisasikan secara menyeluruh kepa-
da masyarakat, tetapi Manajerial PLN
Flores Bagian Barat sudah menugaskan
orang-orangnya untuk mendatangi ru-
mah-rumah konsumen membongkar
meteran yang ada dan menggantikan
dengan sistim pra-bayar. Hal ini sangat
tidak dibenarkan, apalagi jika itu dilaku-

kan tanpa sepengetahuan pemilik ru-
mah atau konsumen.

"Tindakan seperti ini hanya dilaku-
kan oleh seorang pencuri, "ujar Cholif.
Tidak hanya itu saja, Cholif juga mem-

pertanyakan jika dalam bulan-bulan se-
belumnya, pembayaran listrik mende-
kati Rp 100.000,00, tetapi untuk tagi-
han bulan Oktober 2015, ia membayar
sebesar Rp 30.000,00. Dan ini menjadi
pertanyaan. Pertanyaaan yang sama
juga disampaikan oleh Hendrik R.Benny-
salah seorang konsumen dari Kelurah-
an Onekore. Selain meliput, Hendrik
R.Benny juga mempertanyakan karena
tidak biasanya pihak PLN Wilayah Flores
Bagian Barat mengirim surat penagihan
kepada konsumen selama ini. Tetapi
untuk pembayaran bulan Oktober, PLN

Flores Bagian Barat mengirim surat tagi-
han kepada konsumen meskipun be-
lum lewat dari tanggal batas pembaya-
ran yakni tanggal 20.

Dalam surat tagihan pemakaian en-

ergy listrik yang ditandatangani oleh
Herson E.Alomoy selaku Asisten Mana-
jer Pelayanan dan Administrasi disitu
ditulis tagihan sebesar Rp 50.180,00
belum termasuk biaya administrasi bank.
Sementara selama ini setiap bulan pem-
bayaran lebih dari Rp 150.000,00 dan
bahkan mendekati Rp 200.000,00 se-
suai dengan pemakaian, padahal pema-
kaiannya sama saja.

Kepada pihak PLN, Hendrik R.Benny
mempertanyakan, apakah PLN tidak
keliru. Jika PLN tidak keliru, apa yang
menjadi dasar bagi PLN menulis angka
sebesar Rp 50.180,00 itu. Dalam surat
tagihan ditulis juga pembayaran tagi-
han paling lambat tanggal 20 di Kantor
PLN Area Flores Bagian Barat Jalan El
Tari. Sanksi atas keterlambatan pem-
bayaran tagihan maka listrik diputus/
dobongkar dan untuk penyambungan
kembali dikenakan tagihan susulan pe-

makaian listrik/biaya penyambungan
serta disambung dengan listrik praba-
yar sesuai dengan ketentuan yang ber-
laku di PLN.
PLN tidak mafia

Herson E. Alomoy menjawab sejum-
lah pertanyakan yang diajukan oleh
konsumen mengatakan bahwa PLN
Area Flores Bagian Barat tidak mafia.
Ini produk baru kami. Kami sudah
melakukan sosialisasi, meskipun belum
semua untuk prabayar ini.

Terkait dengan nilai tagihan lebih
rendah dari pemakaian sebelum-bel-
umnya, menurut Herson, pihak PLN
memotong dari jaminan biaya pada
saat pemasangan meteran. Jawaban
Herson yang sangat tidak masuk akal
ini mengundang marah dari para kon-
sumen karena tidak masuk akal sebab
meteran yang digunakan tersebut ad-
alah milik konsumen dan bukan milik
PLN.

Kalaupun dipotong dari uang jami-
nan pada saat pemasangan meteran,
tanya Hendrik R.Benny mengapa dalam
surat tagihan tidak dijelaskan. Apakah
ini bukan merupakan salah satu ben-
tuk pembodohan kepada konsumen.
Karena untuk membayar tagihan kon-
sumen harus mendatangi kantor PLN
dan disana akan diberikan nomor regis-
trasi yang baru dan bukan hanya un-
tuk seterusnya, tetapi setiap bulan.

Dengan demikian, konsumen set-
iap bulan harus mendatangi kantor PLN
untuk mendapat nomor registrasi dan
kalau tidak datang maka apa yang men-
jadi keinginan PLN supaya meng-
gunakan sistim prabayar, terjadi. " Ini
yang dinamakan salah satu bentuk pe-
maksaan kehendak supaya semua kon-
sumen menggunakan sistim prabayar,"
ujar Hendrik R.Benny. rrrrr rik

Cholif  Herson Alomoy

r Paksa gunakan sistem pra-bayar

Manajemen PLN Flores Bagian Barat diduga melakukan mafia

PEMERINTAH Kabu-
paten (Pemkab) Ende
tahun anggaran (TA)
2016 mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 10
miliar untuk merehab ge-
dung DPRD Kabupaten
Ende. Anggaran sebesar
itu akan terakomodir
dalam penetapan awal
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Ende
TA 2016.

Hal ini dibenarkan oleh
Abdul Kadir Hasan, S.Sos Ketua Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabu-
paten Ende yang juga salah seorang
Anggota Banggar DPRD Ende ketika
dikonfirmasi EXPO NTT di Kantor DPRD
Kabupaten Ende pada hari Selasa tang-
gal 3 Nopember 2015.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) PKB yang bartu terpilih
itu, jika Pemkab Ende tidak mengusul-
kan dalam sidang penetapan APBD
Kabupaten Ende TA 2016, maka san-
gat tidak mungkin atau baru diusulkan
pada TA 2017. Sebab pada tahun itu,
cukup banyak anggaran yang dibutuh-
kan untuk membiayai Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupat-
en Ende.

"Jadi, sudah saatnya anggaran un-
tuk merehab gedung DPRD Kabupat-
en Ende terakomodir dalam penetapan
awal APBD Kabupaten Ende TA
2016,"ujar Abdul Kadir Hasan yang dike-
nal cukup vokal dalam memperjuang-
kan aspirasi masyarakat di daerah ini.

Ketika ditanya apa yang menjadi
dasar anda sangat mendukung Pemk-
ab Ende untuk mengakomodir dana
sebesar 10 miliar untuk rehab gedung
DPRD Kabupaten Ende, sementara
dana yang nilainya cukup besar itu da-
pat dimanfaatkan membiayai pemban-
gunan lainnya, kata Abdul Kadir Hasan,
memang benar seperti yang ada kata-
kana itu.

LAPANGAN bolakaki Marilonga ,
merupakan salah satu lapangan bola
kaki milik Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Ende yang
layak untuk mengge-
lar berbagi turnamen.
Apalagi dalam tahun
2017 yang akan da-
tang, Kabupaten
Ende adalah tuan ru-
mah penyelengga-
raan El Tari Memorial
Cup sehingga lapan-
gan dan berbagai ke-
lengkapan harus
dibenahi. Untuk
membenahi lapangan
tersebut dibutuhkan
dana sebesar 5 miliar
lebih.

Pelaksana Harian
Ketua KONI Kabupaten Ende, Fran-
siskus Taso, S.Sos ketika dikonfirmasi
EXPO NTT di Hotel Nara di Maumere
saat berlangsungnya El Tari Memorial
Cup di Kota Nyiur Melambai itu pada
pekan minggu ke IV bulan Oktober
2015 mengatakan bahwa menyong-
song El Memorial Cup 2017, maka Sta-
dion Marilonga harus dibenahi.

"Yang dibenahi tudak saja lapangan,
tetapi tribun dan berbagai kelengka-
pan lain yang usianya sudah tua dan
tampaknya sudah rusak dan hancur itu,
juga harus dibenahi. Maka salah satu
faktor jika kita mau mau menjadi tuan
rumah yang baik maka harus disiapkan
anggaran sekitar 5 miliar lebih untuk
membenahi stadion tersebut,"ujar
Fransiskus Taso.

Menurut salah satu Wakil Ketua
DPRD Ende ini, melalui Pemerintah dan
DPRD Ende , kita akan mengusulkan

Akan tetapi, lanjut
Abdul Kadir Hasan, mere-
hab bangunan gedung
DPRD Kabupaten Ende
itu juga penting. Menga-
pa saya katakana demiki-
an, karena pada Pemilu
legislatif yang akan da-
tang, tidak saja 30 suara
yang diperebutkan, tetapi
kursi di DPRD Ende ber-
tambah 5 kursi lagi seh-
ingga menjadi 35 kursi.
Dengan demikian, dari
ruang yang ada sudah

tidak cukup lagi sehingga layaknya ba-
gunan gedung yang sudah ada ini dire-
hab kembali, apalagi usia bangunan
sudah cukup tua.

Alasan lain lagi, dari jumlah ruang
yang ada sudah sangat tidak memadai.
"Anda bisa lihat sendiri kalau ada
masyarakat yang datang menyampai-
kan aspirasinya. Mereka dengan terpaksa
harus duduk bukan di dalam ruang,
tetapi diluar ruang seperti di lorong-
lorong. Ini pemandangan yang tidak baik
sehingga segera harus diatasi,"ucapnya.

Tidak hanya itu saja, tambah Abdul
Kadir Hasan, karena tidak ada ruang
yang cukup, maka arsip-arsip penting
dengan terpaksa harus ditempatkan di
tempat terbuka. Disadari benar bahwa
itu tidak boleh, tetapi karena ruang tidak
mencukupi maka akhirnya seperti itu.
Karena kurang ruang dan sangat sem-
pit sehingga ada warga masyarakat yang
datang menyampaikan aspirasi pada
komisi-komisi tertentu harus duduk di
lorong.

"Ini fakta, dan siapa saja yang per-
nah datang di gedung rakyat ini meli-
hat itu. Jadi, kalau pemerintah men-
gusulkan anggaran untuk rehab gedung
DPRD Ende pada sidang penetapan
awal APBD Kabupaten Ende TA 2016,
saya sangat yakin puluhan Anggota
DPRD Ende, tidak saja Banggar, se-
muanya pasti setuju,"tandas Abdul Ka-
dir Hasan. rrrrr rik

 Abdul Kadir Hasan

Pemkab Ende alokasikan Rp 10 miliar

rehab gedung DPRD Ende

anggaran sebesar itu. Karena angga-
ran sebesar 5 miliar itu, selaian benahi
lapangan, termasuk rumput, merehab

kembali tribun yang
ada, pagar dan yang
lainnya. Kalau disetu-
jui oleh DPRD Ende
dari anggaran yang di-
usulkan tersebut juga
dihibahkan atau se-
jenisnya untuk mem-
benahi lapangan
SMAK Syuradikara
Ende itu, supaya da-
pat digunakan dalam
turnamen itu nanti.

Pernyataan sena-
da juga diutarakan
oleh Yulius Cecar Non-
ga, SE- Anggota Frak-
si Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) yang juga salah satu
Anggota Banggar DPRD Ende. Dibenar-
kan juga oleh Sabri Indra Dewa, SE-
Anggota Fraksi Partai Demokrat yang
adalah salah satu Anggota Banggar
DPRD Kabupaten Ende.

Ketika ditanya, baik Fraksiskus Taso
maupun Sabri Indra Dewa dan Yulius
Cecar Nonga mengatakan bahwa apa-
bila pemerintah mengusulkan dalam
sidang penetapan awal APBD Kabu-
paten Ende Tahun Anggaran (TA)
2016, DPRD Kabupaten Ende sudah
pasti akan mempertimbangkan. Dide-
sak lagi dengan pertanyaan, apakah
hanya mempertimbangkan, atau meny-
etujui, ketiganya mengatakan kita lihat
dalam sidang nanti, tetapi menga-
lokasikan anggaran untuk merehab
Stadion Marilonga juga menjadi pent-
ing. rrrrr rik

Fransiskus Taso

Pemkab Ende butuh anggaran 5 miliar
untuk rehab Stadion Marilonga
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BERITA gembira untuk masyarakat
Desa Tonggopapa di Kecamatan Ende,
Kabupaten Ende. Bahwa pada hari
Selasa tanggal 2 Nopember 2015, Ke-
jaksaan Negeri Ende telah menahan
tiga tersangka di Lembaga Pe-
masyarakatan (Lapas) Ende.

Ketiga tersangka tersebut adalah
Damasus Deo- Kepala Desa Tonggopa-
pa. Elygius Sunda- Sekretaris Desa
Tonggopapa dan Martina Bida, Benda-

hara Desa Tonggopapa. Ketiga tersang-
ka tersebut diduga terlibat dalam ka-
sus tindakan pidana korupsi penyalah-
gunaan dana desa tahun anggaran
2008 sampai dengan tahun anggaran
2013.

Selain itu, terlibat dalam kasus pen-
yalahgunaan penyaluran beras raskin
tahun 2008 sampai dengan tahun
2014. Demikian dijelaskan Kepala Seksi
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ende,
Jaksa Alboin M. Blegur, SH ketika dikon-
firmasi EXPO NTT pada hari Rabu tang-
gal 3 Nopember 2015. "Jaksa Penun-
tut Umum sudah menahan ketiga ter-
sangka tersebut di Lapas Ende sebagai
tahanan Jaksa. Direncanakan berkas
perkara dan ketiga terdakwa tersebut
akan diterbangkan untuk dilimpahkan
ke Pengadilan Tipikor Kupang pada hari
Senin tangal 9 Nopember 2015,"tutur
Jaksa Alboin Blegur, SH.

KEMARAU panjang yang terjadi
sejak bupal April 2015 sampai dengan
bulan Nopember 2015 banyak dampa-
knya. Salah satunya adalah produksi
tanaman padi menurun, tidak saja ter-
jadi di Kecamatan Lio Timur, Kecama-
tan Ndori, tetapi juga di Kecamatan
Wolowaru karena debit air turun.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Balai
Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan

Wolowaru, Siprianus Yosef Kego dan
Kepala BPP Kecamatan Lio Timur, Jo-
hanes Beda Resi ketika dikonfirmasi
EXPO NTT di masing-masing kantorn-
ya pada hari Senin tanggal 1 Nopem-
ber 2015.

Menurut Siprianus Yosef Kego, un-
tuk para petani yang tanam tepat wak-
tunya, itu aman, tetapi bagi yang tidak,
sangat tidak mungkin untuk ditanam
lagi karena debit air turun. Bahkan un-
tuk persiapan musim tanam 1 di lading
kalau sampai dengan akhir bulan
Nopember 2015, hujan tidak turun
maka petani gagal tanam, khusus un-
tuk padi lading, jagung, ubi kayu dan
tanaman yang lain.

Ketika ditanya, akibat kemrau pan-
jang ini, apakah terjadi rawan pangan,

KALI WATUNESO di Kecamatan
Lio Timur, arah timur Kabupaten Ende
sekarang kering. Kali yang cukup be-
sar kering akibat kemarau panjang
yang sudah berlangsung selama 8
bulan. Namun akan menjadi ancaman
bagi masyarakat yang mendiami ping-
gir kiri dan kanan kali jika tidak segera
diantisipasi dengan normalisasi kali
tersebut.

Hal ini tidak saja diakui dan disam-
paikan oleh masyarakat Kecamatan
Watuneso ketika EXPO NTT dalam
perjalanan dari Maumere menuju Kota
Ende pada hari Senin tanggal 2 Nopem-
ber 2015. "Pak, melalui wakil kami di
DPRD Ende, sejak tahun 2014 lalu
sudah kami usulkan untuk dilakukan
normalisasi, tetapi pemerintah tidak
menanggapi. Karena itu kami minta
bantuan anda untuk membantu kami
supaya segera mendapat perhatian,"
kata Fransiskus.

Pernyataan senada juga diutarakan
oleh Nikolaus. Warga Kelurahan Wa-
tuneso ini mengatakan bahwa pemer-
intah mungkin menunggu ada warga
yang menjadi korban bila terjadi ben-
cana baru mereka menanggapi. Sebab
bukan saja pada tahun 2014, tetapi
dalam berbagai pertemuan di tahun
2015 ini sudah diusulkan, tetapi sam-
pai dengan sekarang ini belum juga di-
tanggapi.

Pernyataan warga ini juga dibenar-
kan oleh Drs. A. Vincentius Tani- salah
seorang Anggota DPRD Ende dari Ke-
camatan Lio Timur ketika dikonfirmasi
EXPO NTT di Kantor DPRD Ende pada
hari Selasa tanggal 2 Nopember 2015.

"Jika ada pengakuan dari masyarakat
di Watuneso seperti itu, memang be-
nar dan sudah diusulkan selama dua

tahun anggaran tetapi sampai dengan
sekarang ini tidak ditanggapi,"ujarnya.

Menurut Vincentius Tani, jika Kali
Watuneso tersebut tidak segera di nor-
malisasi, maka dampaknya terhadap
areal persawahan, kampung Lelu, Ae
teke dan jembatan Watuneso. Karena
itu, sebagai wakil dari masyarakat di
Kecamatan Lio Timur, saya mendesa
pemerintah segera menangani jika
tidak ingin ada warga masyarakat yang
nantinya menjadi korban akibat banjir
nanti.

Bantuan tidak lengkap
Vicentius Tani lebih jauh mengata-

kan bukan saja permintaan masyarakat

Jelang musim hujan, normalisasi Kali Watuneso prioritas
supaya segera dilakukan normalisasi atas
Kali Watuneso tersebut, tetapi
masyarakat juga mempertanyakan ban-

tuan dari Dinas Perikanan dan Kelau-
tan Kabupaten Ende berupa dua buah
motor kentintin untuk dua kelompok
masyarakat.

Tetapi sayangnya, tambah Vincen-
tius Tani bantuan yang diberikan itu
tidak lengkap. Karena yang dibantu
hanya dua buah motor ketintin itu saja,
sementara alat penangkap seperti
pukat tidak ada. "Yang diberi hanya
mata kail sebanyak 20 dan snar beber-

baik Resi maupun Kego mengatakan
bahwa bukan rawan pangan. Kalau
rawan beras, itu mungkin tetapi untuk
komodiri yang lain tidak. Jadi, tidak bisa
dikatakan rawan pangan,tegas kedu-
annya.

Ditanya lagi, apakah ada tanaman
seperti kelapa, kakau dan tanaman
pedagangan yang lain juga mati akibat
kemarau panjang, keduanya mengakui

bahwa itu benar. Karena menurut Jo-
hanes Beda Resi, kemarau panjang
yang terjadi di Kecamatan Lio Timur,
bukan baru terjadi tahun ini, tetapi
hampir setiap tahun, tetapi masyarakat
di kecamatan itu biasa-biasa saja lanta-
ran ada komoditi perdagangan lain yang
mampu mengantisipasi, termasuk pop-
ulasi ternak khususnya babi semakin
meningkat. Berkaitan dengan kemarau
panjang dan banyak tanaman perda-
gangan juga mati juga dibenarkan oleh
Anggota DPRD Kabupaten Ende dari
Kecamatan Lio Timur, Vincentius Tani.
Kepada EXPO NTT di Kantar DPRD Ende
pada hari Selasa tanggal 2 Nopember
2015, ia mengatakan bukan saja di Ke-
camatan Watuneso, tetapi juga terja-
di di Kecamatan Ndori. rrrrr rik

Drs.Vincentius Tani Kali Watuneso, kering

apa pice. Berapa banyak ikan yang dida-
pat kalau alat untuk mengangkapnya
hanya itu,"tanya Vicentius Tani.

Karena itu, lanjut Vincentius Tani,
jika pemerintah masih punya hati un-
tuk masyarakat nelayan di Kecamatan
Watuneso, selain bantuan yang lain,
mereka minta supaya tambah 2 buah
motor ketintin dan kelengkapan lain-
nya dan jangan seperti yang sudah
terjadi. Sementara Kepala Dinas Peri-
kanan dan Kelautan Kabupaten Ende,
Kornelis Wara, S.Sos belum berhasil
dikonfirmasi. rrrrr rik

Johanes Beda Resi Siprianus Yosef Kego

Debit air turun produksi padi

di tiga kecamatan menurun

Ketika ditanya apakah berkas perka-
ra untuk ketiga terdakwa tersebut
sudah disiapkan, Jaksa Alboin Blegur
tidak menjelaskan, tetapi menunjukan
kepada EXPO NTT bahwa ini berkas
perkara ketiga terdakwa tersebut. "Pak
lihat sendiri, ini berkasnya,"ujar Jaksa
Alboin Blegu,SH. Seisin Jaksa Alboin
Blegur, EXPO NTT langsung mengam-
bil gambar atas ketiga berkas perkara
tiga terdakwa tersebut.

Disinggung pasal berapa yang akan
dikenakan kepada ketiga terdakwa
tersebut, Jaksa Alboin Blegur, SH men-
gatakan pasal dan undang-undang
yang sama seperti dikenakan kepada
ketiga terdakwa kasus insentif PBB dan
dana runtin di Kantor Dinas pendapa-
tan Daerah Kabupaten Ende. Yakni
pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor
Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana pe-
rubahannya UU Nomor 20 tahun 2001.

Untuk pasal 2 ancaman hukuman-
nya paling lama 20 tahun dan paling
singkat 4 tahun. Sedangkan pasal 3,
paling singkat 1 tahun. Dalam kasus
ini kata Jaksa Alboin Blegur melibat-
kan dua orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan kasus ini sungguh sangat
menarik. Dan ketika ini terungkap,
kasus yang sama ini bukan tidak mu-
ngkin juga terjadi di desa-desa lain di
Kabupaten Ende ini. rrrrr rik

Berkas perkara tiga terdakwa

Dilimpahkan 9 Nopember 2015

tiga aparat Desa Tonggopapa ditahan
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Advetorial Kerjasama Pemkab Rote Ndao dan EXPO NTT ( bagian  13)

PEMERINTAH Kabupaten Rote

Ndao dalam hal ini Dinas Pencatatan

Sipil dan Kependudukan (Capilduk)

sangat memberi perhatian terhadap

peningkatan tertib administrasi

kependudukan melalui pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencata-

tan sipil guna memberikan jaminan

kepastian hukum dan status keper-

dataan setiap warga negara yang ada

di Rote Ndao, sebab dengan kepe-

milikan dokumen pencatatan sipil

berupa akta kelahiran, akta kema-

tian, akta perkawinan dan akta per-

ceraian, secara hukum negara telah

mengakui peristiwa penting yang di-

alami setiap penduduk. Sebagai

salah satu peristiwa penting maka

perkawinan tersebut harus dicatat

dalam register pencatatan sipil. Den-

gan dicatatanya sebuah perkawinan

maka negara telah mengakui kejadi-

an perkawinan serta negara

menjamin hak dan kewajiban

dari suami, istri dan anak-anak.

Maksud dan tujuan dari keg-

iatan adalah membangun mar-

tabat keluarga dengan mem-

bentuk rumah tangga yang syah

sesuai ketentuan Undang-Un-

dang Nomor 1 tahun 1974 ten-

tang perkawinan,mewujudkan

tertib administrasi kependudu-

kan sebagaimana yang dia-

manatkan oleh Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2006 tentang

administrasi kependudukan ter-

penuhinya hak-hak sipil warga

negara dalam kehidupan

perkawinan yang sah; mem-

bantu masyarakat/keluarga un-

tuk memenuhi kewajibannya

dalam melaporkan dan men-

catatkan perkawinannya. Mewu-

jud nyatakan kepedulian dan

perhatian pemerintah daerah

dalam memberikan pengakuan,

perlindungan dan penentuan

status pribadi dan status hukum set-

iap warga yang terikat dalam sebuah

perkawinan.

Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard

Haning,MM saat memberikan samb-

utan pada acara nikah massal di

Gereja GMIT Petra Lidamanu, keca-

matan Rote Barat Daya, rabu (11/11)

siang mengatakan bahwa masih ban-

yak masyarakat yang sudah hidup

bersama tampa melalui perkawinan

yang sah.

Menurutnya, masih banyak kelu-

arga-keluarga di dalam masyarakat

kita yang menganggap bahwa kain

adat saja sudah cukup menjadi dasar

terbentunya sebuah keluarga atau

rumah tangga, disamping itu belum

terselesaikannya berbagai kewajiban

adat (belis) juga sering menjadi

hambatan tersendiri. Namun telah

menjadi kenyataan pula dalam

masyarakat Rote Ndao, bahwa ke-

inginan untuk berpesta dan tuntutan

belis masih merupakan fenomena

yang terus menguat. Jadi masalah

yang perlu kita pecahkan secara ber-

sama-sama adalah secara perlahan

meminimalisir kebiasaan tersebut

dengan tidak mengabaikan nilai-nilai

adat dan kebudayaan yang telah ada.

 "saya menghimbau kepada selu-

ruh warga masyarakat yang akan

melangsungkan perkawinan agar

melaporkannya kepada pemerintah

melalui dinas kependudukan dan

catatan sipil kabupaten Rote Ndao

atau melalui petugas pencatat

perkawinan yang ada di kecamatan

untuk dicatat dalam register pencata-

tan sipil dan mendapatkan kutipan

akta perkawinan, sehingga orang tua

akan lebih mudah mengurus akta

kelahiran anak sebagai salah satu hak

anak yang harus dipenuhi segera set-

elah anak dilahirkan" kata Haning.

Dasar hukumnya, kata dia, Un-

dang Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan telah menegas-

kan bahwa perkawinan adalah ika-

tan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai sua-

mi isteri dengan tujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketu-

hanan yang maha esa. Lebih lanjut

dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bah-

wa perkawinan adalah sah, apabila

telah dilakukan menurut hukum mas-

ing-masing agama dan kepercayaan-

nya. Lebih lanjut pada ayat 2 men-

yatakan bahwa tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku.

Adapun maksud dari undang-un-

dang perkawinan ini adalah bahwa

ikatan lahir bathin yang terjalin ant-

ara seorang pria dengan seorang

wanita untuk membentuk keluarga

atau rumah tangga harus didasarkan

pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang

berarti telah melalui suatu prosesi

pemberkatan/ pengukuhan menurut

agamanya masing-masing. Ini berarti

sebuah perkawinan dinyatakan sah

apabila telah memenuhi 2 syarat uta-

ma yakni telah dilakukan menurut

agama dan keprcayaan serta tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut ke-

tentuan peraturan perundang-un-

dangan.

Pada kesempatan ini juga, saya

ingin mengajak semua maneleo, pe-

merintah desa dan bpd untuk duduk

bersama guna memikirkan tentang

bagaimana menyederhanakan adat

perkawinan dalam masyarakat kita,

yang saat ini masih terasa member-

atkan dimana ada tiga hal penting

yang perlu mendapat perhatian yak-

ni memadukan urusan adat, agama

serta pencatatan sipil sebagai hal

penting yang menjadi tanggung

jawab bersama.

"hiduplah rukun dan bisa mengu-

rus rumah tangga dengan baik dan

bisa menjadi contoh bagi orang lain,

terutama anak-anak dan jadilah

masyarakat yang baik dan kesatuan

menyatu dalam berbagai hal

kemasyarakatan"Ujar Haning.

Dengan dilaksanakannya kegiatan

ini, secara hukum agama maupun

oleh hukum Negara dan dengan

Nikah Massal Tetap Pertahankan Adat dan Budaya Rote
demikian maka hak-hak perdata se-

bagai warga negara baik suami, istri

dan anak-anak hasil perkawinan te-

lah menjadi jelas dan sah karena itu

saya menghimbau kepada saudara-

saudara agar menjaga kerukunan

hidup sebagai suami istri maupun

dengan anak-anak.

Untuk diketahui, Program nikah

massal yang dicanangkan pemerin-

tah daerah tidak bertujuan untuk

menghilangkan nilai adat dan budaya

melainkan sebagai bentuk perhatian

pemerintah dalam meminimalkan

kebiasan dan adat yang berlebihan

alasan lainnya kondisi ekonomi, adat

belis yang mahal serta pola hidup

pesta pora berlebihan membuat ban-

yak keluarga yang beranggapan

kawin adat sudah cukup sehingga

tidak peduli dengan agama dan un-

dang-undang perkawinan, hal ini jus-

tru menjadi suatu kendala dan tan-

tangan yang perlu mendapat per-

hatian khusus dari semua komponen

pemangku adat dan kebijakan.

Selain itu, hal ini juga merupakan

wujud kepedulian Pemerintah ter-

hadap masyarakat di kabupaten Rote

Ndao dan diharapkan untuk dilaukan

secara bertahap sehingga tidak ada

lagi masyarakat yang hidup tampa

ikatan perkawinan yang sah

Dalam tahun ini pula, Pemerintah

kabupaten Rote Ndao mengalokasi-

kan dana untuk nikah massal untuk

76 pasangan nikah massal.

rrrrr advertorial kerjasa-
ma humas pemkab rote

ndao dan EXPO NTT
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KESEHATAN

Dijual Sebidang Tanah Lengkap dengan
Sertifikat. Terletak Belakang

STM NEGERI ENDE
Luas : 400m2.

Jalan Masuk 100 Meter dari Jalan Anggrek,
Mobil (kendaraan roda 4) bisa masuk

Bagi yang berminat Hubungi LEON LAOT

Hp. 081 339 762 458

JUAL TANAH :

ENAM Orang Tersangka Kasus penye-
lundupan orang ke Newseland, yakni Nah-
koda dan 5 ABK Asal Manado Sulawesi Ut-
ara mulai disidangkan di Pengadilan Negeri
Ba'a,Selasa 10 November 2015. Para Nah-
koda dan ABK ditangkap bersama dengan
57 Imigran di Pulau Landu Kecamatan Rote
Barat Daya beberapa waktu lalu.

Sidang yang berlangsung pukul 11.30
berlangsung alot.Nahkoda Kapal pengangkut
Imigran,Yohanis Lumiang, berkasnya terp-
isah sehinga disidangkan tersendiri. sidang
diagendakan pembacaan dakwaan yang dip-
impin Hakim Ketua Ary Wahyudi Irawan,
SH.MH didampingi dua hakim anggota yakni
yakni Sisere S.N Nenohaifeto, SH. Dan Fran-
sciscus F Lae'SH. Sedangkan panitera Lukas
Genekama,SH. Dakwaan dibacakan Jaksa
Penuntut Umum (JPU), Alex Selle,SH.

Pantau EXPO NTT para pengantar imig-
ran menggunakan lawyer yang ditunjuk Pen-
gadilan Negeri Ba'a. Yesaya Daepani,SH.
Yesaya Daepani dalam persidangan tidak
mengajukan Pladoi kepada para terdakwa

kasus pegantar Imigran Gelap, dan akan
mengajukan plaidoi jika ada perkembangan
kasus demikian diungkapkan Yesaya Daepani
saat ditanya Hakim Ketua Ary Wahyu
Irawan, SH.MH. disela-sela persidangan,
Selasa 10 November 2015. Sidang akan di-
lanjutkan Selasa, 17 November 2015 den-
gan agenda pemeriksaan saksi.

Untuk diketahui, kasus tersebut berkas-
nya displit menjadi dua, Yohanis Humiang,
nomor perkara 37/ Pid.sus/2015/PN RND 120
(1) UU RI no.6/2011 Jo 55 (1) Ke-1
KUHP,120 (2), 323 (1) UU RI No.17/2008,
sedangkan rekan-rekannya yang juga se-
bagai Anak Buah Kapal (ABK), didakwa den-
gan berkas atas nama Marthen Karaeng,
dkk dengan nomor 38/Pid.sus/2015/PN R no
120 (1), UU RI No. 6 / 2015 jo 55 (1) ke-1
KUHP 120 (2) Jo 55 (1) ke-1 KUHP, empat
rekannya yakni Yapi A pono, Medi APao,
Indra Romambi, Steeven Worotijan. Sedan-
gkan tiga orang menjadi Daftar pencarian
orang (DPO) Arman Johanis, Suresh dan
Abdul Masuk dalam DPO. rrrrr ido

PENENUN Tradisional yang terdiri dari
Para "mama" penenun berhasil memecah-
kan rekor MURI menenun dengan serat dan
warna alami bersama 350 orang penenun.
Mereka mencatatkan rekor MURI buat pros-
es penenunan terbanyak dengan meng-
gunakan pewarna alam.

Selain itu, mama-mama penenun ini juga
memamerkan koleksi tenunnya, ratusan per-
ajin kain tenun ini berasal dari berbagai pu-
lau di sekitar Pulau Rote, salah satunya yaitu
Pulau Ndao yang merupakan sentra pene-
nun Rote. Hasil tenun mereka dipamerkan
pada puluhan stand beratapkan daun lon-
tar yang dibangun di pinggir Pantai Nember-
ela yang menawarkan beragam kain tenun
khas Rote, serta ditampilkan pula hasil produk
ukiran kerang yang melestarikan motif-mo-
tif lokal pada kerajinan emas dan perak dan
pembuatan dapur sehat untuk IKM gula se-
mut. Pantauan EXPO NTT, tiga piagam Mu-
seum rekor Dunia - Indonesia itu diberikan
masing-masing kepada, pemerintah kabu-
paten Rote Ndao, Dirjen IKM Kemenperin

dan CV. Global Multi Sarana, dalam ajang
Swarna Fest 2015. Sebelumnya Swarna Fest
tahun 2013 digelar di Alor dan tahun 2014
diselenggarakan di Bali.

Diberitakan sebelumnya, 'Swarna Fest
2015 Festival Serat dan Warna Alam Indone-
sia' resmi dibuka oleh Menteri Perindustrian
Saleh Husin, di Pantai Nemberala, Pulau Rote,
Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur,
Jumat (6/11) pagi tadi. Dengan thema "road
to Indonesia ethical fashion" festival ini me-
nampilkan para perajin tenun Pulau Rote yang
memanfaatkan bahan baku ramah ramah
lingkungan serta serat dan warna alami.
"pewarna alam sudah digunakan sejak jaman
nenek moyang dan menjadi warisan budaya
yang harus dilestarikan. Saat ini, penggunaan
pewarna alam menjadi tren yang sedang di-
minati dunia. Hasil kain dengan pewarna alam
lembut, khas dan punya nilai budaya tinggi."
Ujar Saleh. Ia juga memberi apresiasi kepada
pelaku industri kreatif, para perajin tenun
Pulau Rote dalam penggunaan serat warna
alami. rrrrr ido

ADANYA rencana kebijakan pe-
merintah menghapus subsidi listrik bagi
pelanggan 450 VA dan 900 VA mulai 1
Januari 2016 memaksa Manajer PT PLN
Rayon Rote Ndao, Margi Setiyono un-
tuk segera melakukan berbagai persia-
pan yakni melakukan pendataan ter-
hadap pelanggan listrik dengan kapasi-
tas 450-900 VA. "Setiap pelanggan
yang kapasitas listriknya 450-900 VA
akan kita data untuk mendapatkan
gambaran apakah pelanggan ber-
sangkutan masih layak mendapat sub-
sidi listrik atau harus dihilangkan sub-
sidinya," . demikian diungkapkan Mana-
jer PT PLN Rayon Rote Ndao, Margi Set-
iyono saat ditemui wartawan diruang
kerjanya, Rabu 11 November 2015.

Sesuai dengan petunjuk dari PLN
NTT, untuk mengetahui apakah pelang-
gan 450-900 VA masuk kategori yang
masih bisa mendapat subsidi listrik di
antaranya dengan melihat apakah pel-
anggan bersangkutan masuk dalam
daftar sebagai warga miskin dan rent-
an miskin, serta harus apakah memiliki
keterangan tidak mampu dari kelurah-
an atau desa setempat. Kita mener-
junkan 19 orang untuk melakukan pen-
dataan sejak 1 November 2015. Pel-
angan yang mendapat subsidi dan ber-
hak memakai meteran 450-900 VA ad-
alah yang memiliki Kartu Indonesia Se-
hat (KIS), Surat keterangan dari
TNP2K, Kartu Keluarga Sehat (KKS),
Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Banyak pula pejabat atau pen-
gusaha yang memiliki rumah kos-kosan
masing-masing dipasangi listrik berkap-
asitas 450-900 VA. Rumah seperti ini
nantinya akan kita hilangkan subsidi lis-
triknya, karena pemiliknya adalah orang
mampu dan menjadi sumber untuk

usaha," katanya. Ia mencontohkan be-
saran subsidi 450-900 VA, misalnya Bi-
aya Produksi PLN Rp.3000 perkwh di-

jual ke pelangan dengan meteran 450
VA, Rp .415 per kwh.

Dia dan seluruh jajarannya akan beru-
paya agar pendataan terhadap seluruh
pelanggan listrik di Rote dan di Pulau
Ndao, bisa rampung pada akhir Desem-
ber 2015. Walaupun hal itu tidak mudah,
karena wilayah Malut cukup luas. Ter-
kait rencana penghapusan subsidi bagi
pelanggan listrik berkapasitas 450-900
VA yang mampu itu, PLN hanya sebagai
pelaksana, karena yang menentukan
kebijakannya adalah pemerintah melalui
Kementerian ESDM. Oleh karena itu, ia
mengharapkan adanya kesadaran dari
masyarakat jika rencana tersebut jadi
diterapkan, selain itu, mengajak
masyarakat untuk menggunakan listrik
pra-bayar atau token, karena listrik sep-
erti ini memberikan berbagai keuntun-
gan bagi pelanggan.rrrrr ido

Nahkoda dan ABK Penyelundup

65 Imigran disidangkan

KERACUNAN pada makanan sering
terjadi pada siapa saja, bisa terjadi kare-
na makanan yang tidak higienis atau
alergi pada makanan tertentu. Kera-
cunan bisa ditandai dengan adanya
gejala mual, sakit kepala, kram pada
perut, diare. Jika gejala seperti diabai-
kan maka akan bisa berakibat lebih bu-
ruk.

Hal ini dapat di atasi dengan beber-
apa bahan yang mudah di dapatkan,
berikut bahan alami yang dapat men-
gatasi keracunan

Lemon
Lemon dapat mengatasi keracunan

karena makanan, sifat asam lemon da-
pat membunuh bakteri yang
menyebabkan keracunan. Caranya ad-
alah dengan meminum satu sendok
makan air lemon dan di campur den-
gan sedikit gula, lakukan hal ini selama

beberapa kali hingga gejala keracunan
berkurang

Jahe
Jahe sangat berguna untuk

menyembuhkan segala gangguan
pencernaan. Herbal alamai ini mampu

mengatasi keracunan makanan. Caran-
ya adalah dengan meminum seduhan

Bahan Alami Atasi Keracunan
jahe saat keracunan
Lemon

Daun basil sangat efektif untuk
menyembuhkan gangguan pencer-
naan salah satunya adalah keracunan
makanan. Daun mampu membunuh
bakteri penyebab keracunan. Caranya
adalah meminum air rebusan daun yang
telah dicampur dengan madu
Cuka Sari Apel

Cuka sari apel sangat ampuh men-
gatasi keracunan pada makanan, selain
dapat membunuh bakteri penyebab
keracunan, zat alami ini dapat men-
guatkan lapisan gastrointestinal pada
perut

Manfaat bahan alami tersebut dap-
at mengatasi keracunan. Segera laku-
kan pertolongan pertama pada sese-
orang yang mengalami keracunan den-
gan bahan alami. Selamat mencoba.

rrrrr googleplus.com

Para Terdakwa ABK Kapal Mengikuti Sidang di PN Rote Ndao

Penenum Tradisional Rote Ndao Dapat
Rekor MURI Menenun di Swarna Fest 2015

Manajer PT PLN Rayon Rote Ndao,

Margi Setiyono

Jelang penghapusan subsidi listrik
PLN Rayon Rote lakukan pendataan
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DALAM pertemuan Ketua Fraksi Nas-
dem DPR RI dengan pengurus DPD, DPC
dan DPRT Partai Nasdem dan masyarakat
Rote Ndao yang berlangsung di Aula Hotel
Videsy Ba'a, Bupati Rote Ndao Leonard Han-
ing menyatakan bahwa dirinya siap untuk
menjadi kader partai Nasdem, Selasa 10
november 2015.

Bupati Rote Ndao, Leonard Haning,
dalam pertemuan ini mengatakan dirinya siap
untuk membaktikan dirinya dan menggelora-
kan semangat restorasi partai Nasdem den-
gan menjadi kader partai Nasdem dan juga
sebagai anggota partai Nasdem.

Leonard menambahkan dirinya juga
menyatakan siap untuk membantu memfa-
silitasi keberadaan sekretariat DPD Partai
Nasdem Kabupaten Rote Ndao bersama-
sama dengan seluruh anggota dan kader
partai Nasdem yang ada di Kabupaten Rote
Ndao.

Dalam kesempatan ini Leonard Haning
langsung mengenakan jas kebesaran partai
Nasdem secara langsung oleh Ketua Fraksi
Nasdem DPR RI, Victor.B.Laiskodat.

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Victor
Bungtilu Laiskodat mengatakan dirinya mem-
berikan apresiasi dengan bergabungnya,
Leonard Haning di partai Nasdem dan dirin-
ya mengharapkan, Leonard Haning, dapat
mencintai partai Nasdem dengan rasa ke-
cintaan yang tinggi dan dirinya memberikan

BEBERAPA wanita senang men-
cukur rambut di area vagina secara ru-
tin agar merasa lebih bersih. Ada juga
yang melakukannya demi penampilan,
terutama mereka yang suka berenang
menggunakan pakaian model bikini. Apa
pun alasan di baliknya, tetap ada atu-
ran yang sebaiknya Anda patuhi ketika
mencukur supaya kulit tidak luka dan
hasilnya bersih maksimal.

1. Pisau cukur harus baru
Pastikan pisau cukur yang Anda pa-

kai masih baru dan tajam, serta selalu
diganti setiap bulan. "Pisau cukur yang
tumpul menyebabkan luka dan menga-
ndung banyak bakteri," kata dr Heidi
Waldorf, Direktur Dermatologi Laser dan
Kosmetik Mount Sinai Hospital, New
York. Yang paling baik adalah gunakan
pisau cukur bermata pisau ganda den-
gan kepala fleksibel sehingga tampilan
yang dihasilkan lebih bersih.

2. Waktu yang tepat
Segera sehabis mandi, saat kulit dan

rambut di seluruh area tubuh masih

lembab dan lembut, adalah waktu ter-
baik untuk pencukuran. Demikian di-
tuturkan dr Ava Shamban, Asisten Pro-
fesor Dermatologi Klinis University of Los
Angeles. Pori-pori pun saat itu sedang
terbuka sehingga rambut lebih mudah
dicabut.

3. Manjakan
daerah V Anda

U n t u k
mencegah ram-
but tumbuh ke
dalam dan iritasi,
manjakan kulit
area vagina sebe-
lum pencukuran.
Usap dan pijat
kulit meng-
gunakan losion
selama sekitar 20
detik. Bilas, lalu
gunakan kondis-
ioner untuk me-
lembutkan ram-
but kemaluan. Ke-

mudian, sikat rambut dengan sikat lem-
but ke arah tumbuhnya rambut. "Ini
juga untuk mencegah ujung rambut
mencuat ke atas sehingga folikel tetap
terlihat jelas," kata Waldorf.

4. Gunakan krim
Aplikasikan krim cukur yang bersifat

melembabkan, atau kondisioner, atau
krim rambut. Setelah itu, barulah laku-
kan pencukuran. Krim berguna untuk
mencegah kulit lecet dan menjaga agar
pisau cukur tidak selip.

5. Perhatikan arahnya
Jika ada rambut kemaluan yang uku-

rannya sangat panjang, gunting dulu
dengan gunting kuku supaya nanti
tidak menghambat gerakan pisau cukur.
Bercukurlah dengan arah berlawanan
dari arah pertumbuhan rambut agar
hasilnya lebih halus. Namun jika kulit
Anda sensitif, tak mengapa mencukur
sesuai arah pertumbuhan rambut.

6. Bagian akhir
Oleskan pelembab yang bebas dari

pewarna atau wewangian agar terhin-
dar dari iritasi. Jika ada bagian kulit yang
luka, aplikasikan obat luka untuk
mencegah infeksi. Kenakan celana
longgar beberapa jam setelah selesai
bercukur untuk menghindari gesekan
antara celana dan kulit yang masih sen-
sitif. rrrrr kompas.com

Perhatikan 6 Aturan Mencukur Rambut Area Vagina

Leonard Haning Masuk Nasdem
apresiasi setinggi-tingginya
terhadap almarhum Insan
H.Saudale yang telah me-
wariskan semangat restorasi
dalam semangat kepemimpi-
nan yang sejati.

Politisi yang sesungguhya
adalah orang yang mau mem-
berikan hatinya dan seman-
gatnya demi kesejahteraan
banyak orang dan Politisi yang
sejati adalah sumber harapan
yang selalu terus menerus
berjuang untuk kesejahetraan
banyak orang dan bisa mem-
berikan sumbangsih dalam
kesejahteraan banyak orang.

"Garis perjuangan politik
partai Nasdem adalah restorasi Indonesia
dalam mengembalikan dan memperbaiki se-
gala yang tidak benar untuk menjadi lebih
benar dan lebih baik, untuk itulah dibutuh-
kan kepemimpinan yang handal untuk men-
jawab garis perjuangan politik ini," tegas Vic-
tor.

Khusus di Kabupaten Rote Ndao terkait
dengan bergabungnya " Leonard Haning"
dalam tubuh DPD Partai Nasdem Kabupaten
Rote Ndao dirinya optimis dengan kehadi-
ran Leonard dapat membawa energi positif
yang baru bagi partai Nasdem.

Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Daniel
Kameo, mengatakan dirinya memberikan
apresiasi pula terhadap keputusan, Leonard
Haning, untuk bergabung menjadi kader
partai Nasdem.

Dirinya mengharapkan dengan adanya
hubungan yang baik ini eksistensi profesion-
alisme dapat harus tetap berjalan sesuai
dengan fungsinya masing-masing baik itu
legislatif maupun eksekutif dan harus sesuai
dengan aturan dan koridornya masing-mas-
ing. " Dari tingkat Nasional hingga ke tingkat
daerah partai Nasdem berkomitmen mem-
berikan sumbangsih yang besar dalam pem-
bangunan dan semangat restorasi harus
selalu tetap tertanam di diri dan kepribadian
masing-masing kader partai Nasdem baik dari
tingkat DPP hingga ke tingkat DPRT," tegas
Daniel. rrrrr ido

ASRIYANTI (36), ibu rumah tangga
asal Dayak, Kalimantan, te-
was dua pekan lalu di Desa
Nangadhero, Kecamatan
Aesesa, Kabupaten
Nagekeo. Korban telah di-
terlantarkan sang suami se-
jak beberapa tahun
silam.Saat ini, kasus kema-
tian tersebut sedang ditan-
gani Polsek Aesesa, Mbay.

Kapolsek Aesesa, Ko-
mpol T.S. Paulina saat dite-
mui di ruang kerjanya, Rabu
11 November 2015 menga-
takan, kejadian tersebut
bermula dari pelaku berini-
sial SF yang menelantarkan
korban bersama empat anak di Nangadhe-
ro. FS meninggalkan istri dan keempat
anaknya lalu menikah kembali dengan istri
kedua asal Pulau Jawa dan kembali mene-
tap di kediaman mereka di Nangadhero.

Korban dan empat anaknya mengalah
lalu keluar dan tinggal di salah satu rumah
tak layak huni yang tak jauh dari rumah
mereka.

Menurut Paulina, hampir dua tahun la-
manya sejak tahun 2013, korban hidup di
tempat itu hingga jatuh sakit dan akhirnya
meninggal dunia.

"Karena tekanan dan mungkin saja tidak
makan selama hidup disitu, korban langsung
meninggal dunia," katanya.

Paulina menerangkan, bahwa kasus

tersebut masih tahap P19. Karena korban
meninggal dunia, maka ka-
sus tersebut bergantung
pada keputusan Pengadilan
Negeri Bajawa.

"Masih P19. Tinggal
tunggu keputusan dari Pen-
gadilan karena korban
sudah meninggal," katanya.
Dinsos Berikan Sum-
bangan

Pada tempat berbeda,
Kepala Dinas Sosial da
Ketenagakerjaan Kabupat-
en Nagekeo, Djawaria K.M.
Simporosa, mengatakan se-
belum korban meninggal du-
nia, pihaknya sempat

menyumbangkan makanan, pakaian serta
peralatan dapur.

Sayangnya, sumbangan tersebut dijual
oleh korban dengan alasan tidak punya uang.

"Kami antar bantuan, tapi semua dijual.
Setelah itu kami dapat kabar bilang ibu ini
sudah meninggal dunia,"katanya.

Simporosa, mengaku saat ini pihaknya
tidak mengetahui keberadaan keempat
anaknya.

Sebelumnya, lanjut dia, Pemerintah te-
lah meminta untuk mengasuh keempat anak
tersebut namun korban tidak mengijinkan.

"Kami minta biar kami yang asuh anakn-
ya. Tapi dia (korban) bilang jangan karena
sebagai hiburan," ujar Simporosa.

rrrrr  terasntt.com

Warga Aesesa, Asriyanti Tewas
Setelah Diterlantarkan Suami

Kapolsek Aesesa, Mbay,

Paulina

PENYIDIK pada Kejaksaan Negeri (Ke-
jari) So’e memastikan akan ada penambah-
an tersangka (TSK) baru dalam kasus dug-
aan korupsi dana pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)
tahun 2014 lalu.

Hal ini dikemukakan Kepala Seksi Pidana
Khusus (Pidsus) Kejari So’e, Arry Verdiana,
SH didampingi Jaksa Fuad, SH kepada war-
tawan di Kupang, Senin 9 November 2015.Ia
menegaskan, dalam kasus dugaan korupsi
dana Pilkada di Kabupaten TTS tahun 2014
di KPU TTS, dipastikan ada penambahan ter-
sangka baru dalam kasus itu.

Menurutnya, penambahan tersangka
baru itu sesuai dengan alat bukti yang dite-
mukan serta pemeriksaan saksi-saksi dalam
kasus itu. Saat ini kata dia, Kejari So’e baru
menetapkan dua orang sebagai tersangka
yakni Soleman Kabu dan Adolfina Bana.

“Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Ten-
ga Selatan (TTS) dipastikan ada penambah-
an tersangka baru, “ kata Arry. Ia mengata-
kan, kasus dugaan korupsi dana Pilkada di
Kabupaten TTS tahun 2014 saat ini penyidik
tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian
Negara dari BPKP Perwakilan NTT.

Djelaskan Arry, dalam kasus dugaan ko-
rupsi dana Pilkada di Kabupaten TTS tahun
2014 lalu, tim penyidik telah menetapkan dua
orang tersangka dalam kasus itu. Selain te-
lah menetapkan dua orang tersangka, tim

penyidik juga terus melakukan pengemban-
gan atas kasus dugaan korupsi dana Pilkada
Kabupaten TTS tahun 2014 lalu.

“Kini Kejaksaan Negeri (Kejari) So’e ting-
gal menunggu hasil perhitungan kerugian
Negara dari BPKP Perwakilan NTT. Kami juga
sudah tetapkan dua orang sebagai tersang-

ka, “ kata Arry.
Dalam kasus dugaan korupsi dana Pilka-

da TTS tahun 2014 tambahnya, penyidik
Kejari So’e telah memeriksa mantan Ketua
KPU, James Tuka; Sekretaris, Soleman Kabu;
Pejabat Pengadaan Barang, Marsel Taneo,
dan Bendahara, Adel Bana dan juga semua
staf yang terkait dalam proses pengadaan
logostik di KPU TTS. Sesuai rencana lanjut-
nya, tim penyidik Kejari So’e akan men-
gagendakan pemeriksaan anggota komision-
er dan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
sebelum menetapkan tersangka berikutnya.

rrrrr  terasntt.com

Segera Ada Penambahan

Tersangka Kasus KPU TTS

Arry Verdinan menggiring Sekratrais KPU
TTS naik ke mobil tahanan sebelum ke Rutan

SoE
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SSEKRETARIS Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Timor Tengah Selatan Yulius Taneo,
MS.i bersama Wakil Ketua I DPRD TTS
Imanuel Ollin senin, 9 November 2015
menerima rombongan Security dan
Clearning Servis .Pertemuan itu juga

didampingi  Kepala Satuan Bimas Pol-
res TTS AKP. Yance Seran, SH  di aula
pertemuan DPRD TTS. Dalam perte-
muan tersebut AKP Yance Seran men-
gatakan maksud kedatangan mereka
untuk mengantar dan memperkenal-
kan 16 orang putera puteri daerah yang
berprofesi sebagai security dan clean-
ing servis yang rencananya akan dipe-
kerjakan sebagai tenaga bantu di Sek-
retariat DPRD TTS.

Menurut Yance Seran ke-16 orang
tersebut 8 orang laki-laki memiliki keahl-
ian sebagai security  yang berkualifikasi
pendidikan memadai diantaranya 1 or-
ang berpendidikan sarjana dan yang
lainnya berpendidikan SMA.Mereka
juga sudah dinyatakan lulus testing
sebagai securyti  dan bersertifikat se-
bagai tenaga security dari Polda NTT.
Sementara 8 orang lainnya adalah pe-
rempuan yang juga memiliki kualifikasi
pendidikan SMA dan siap sebagai ten-
aga cleaning service pada sekretariat
DPRD TTS.

Seran sebagai Kasat Bimas Polres
TTS, mengaku bangga dengan keahl-
ian yang dimiliki oleh ke-16 orang terse-
but.

Sekretaris DPRD TTS Yulius Taneo,
MS.i dalam kesempatan itu  menyam-
paikan terima kasih kepada Polres TTS

dan perusahaan yang menyiapkan ten-
aga kerja dan membangun satu kerja
sma yang baik dalam rangka meningkat-
kan pelayanan pada kantor sekretariat
DPRD TTS. Taneo secara rinci
mengjelaskan, di DPRD  terdapat 4 ru-
angan komisi, 1 ruangan Badan Legis-

lasi, 1 ruangan Badan Kehormatan, 1
ruangan Sekwan, ruang kerja staf   di
lantai satu, sementara ruanganparipur-
na berada dilantai 2 bersama ruangan

DIREKTORAT Jenderal Guru, Ten-
aga Kependidikan dan Kebudayaan Re-
publik Indonesia Senin, 9 November
2015 melakukan ujian kompetensi guru
bagi guru PNS dan non PNS dilingkun-
gan Kabupaten TTS yang berjumlah 
6.523 guru.Guru yang mengikuti ujian
meliputi semua jenjang pendidikan
tingkat TK,SD, SLTP dan SMA/SMK.
Demikian dijelaskan Kepala Dinas PPO
Kabupaten TTS  Drs. Seperyius  Sipa,
MS.i di ruang kerjanya.

Menurut Separyius  Sipa para guru
yang mengikuti uji kompetensi pada
lima lokasi  yang sudah tersedia wifi
yaitu gedung SMK N 2 SoE, SMK Teknik
Anugerah Soe, SMA Negeri 1 SOE, SMP
Kristen Mollo Selatan dan gedung SMP
N.2 Soe. Lebih lanjut Separiyus  men-
gatakan, Uji Kompetensi Guru ( UKG)
merupakan program rutin Kementeri-
an Pendidikan yang diaselenggarakan
setiap tahun bagi seluruh guru mata
pelajaran.

Pantauan EXPO NTT, hari pertama

kegiatan  UKG  terdapat beberapa ham-
batan yang dialami oleh peserta UKG
seperti gangguan jaringan internet, lis-
trik  padam, perangkat komputer yang
tidak bisa terinstal dan masih banyak
peserta UKG yang tidak memiliki
laptop.Soleman Laisbuke guru SD Te-
lukh, Yoksan Fay guru SMP N 1 Putain
, Kusa R.A Boimau, SPd guru SMA  N
Banat, Yoseba Y.I Nokas, Tati Y Boimau,

PERNAH berpikir bahwa seks bisa
membuat perbedaan dengan ukuran
payudara?

Percaya atau tidak, dilansir inti-
sari-online.com, ada begitu banyak
perubahan lain yang terjadi dalam
tubuh wanita selama berhubungan
seks.

Ternyata kesenangan bukan han-
ya orgasme saja, tetapi tubuh kita
juga.

Berikut ini fakta tubuh wanita ke-
tika berhubungsn seks yang perlu kita
tahu.

* Hidung membengkak. Saat ber-
hubungan seks hidung membengkak.

* Satu-satunya tujuan klitoris ad-
alah untuk memberikan kenikmatan.
Percaya atau tidak, selain itu, tidak
ada lagi fungsinya.

* Sebuah penelitian yang dilaku-

kan membuktikan
bahwa ejakulasi pada
wanita adalah air kenc-
ing.

* Otak kita mungkin
berpikir bahwa aktor be-
nar-benar panas tapi va-
gina meminta yang
berbeda. Ada hal-hal
yang berbeda yang men-
gubah otak dan vagina.
Pria harus tahu benar
untuk menjadi hebat di
tempat tidur.

* Ketika wanita ter-
angsang, payudara
membengkak. Itu sebab-
nya para pria mungkin
tidak akan mengeluh ke-
tika mengetahui payu-
dara pasangannya terla-

lu kecil.
* Di luar semua organ seksual

primer dan sekunder, areola (lingka-
ran kulit sekitar puting) adalah yang
paling sensitif.

 * Jika merasa kencing saat ber-
hubungan seks, itu benar-benar  nor-
mal. Sensasi-sensasi berarti bahwa
G-Spot semakin dirangsang dengan
cara yang benar dan orgasme dalam
perjalanan. Percaya atau tidak, wan-
ita ingin lebih banyak seks selama
musim panas karena bau di sekitarn-
ya.

* Hanya pijatan lembut atau keju-
tan sederhana pada titik-titik sensitif
mungkin membuat wanita dalam
keadaan mood. Nah, itu tadi beber-
apa fakta tubuh wanita ketika ber-
hubungan seks. Semoga bermanfaat.

rrrrr kompas.com

6.523 Guru di TTS ikut ujian kompetensi system online

Sekwan DPRD TTS terima rombongan Satpam
kerja ketua dan 2 ruang wakil ketua.

Imanuel Ollin dalam sambutannya
mengatakan bahwa kehadiran anggo-
ta DPRD pada sekretariat DPRD TTS
semata- mata sebagai wakil rakyat ber-
jiwa politis, yang mana untuk mengisi
jabatan politik dalam struktur DPRD

sesuai tugas dan fungsi DPRD yaitu
Fungsi Anggaran, Fungsi Legislasi dan
Fungsi pengawasan, sehingga men-
genai urusan ketenagaan di Sekretari-
at DPRD merupakan domain Sekretaris
DRPD.  Oleh karena itu berkaitan den-

gan kehadiran saudara sekalian yang
akan membantu mengurus tugas
keamanan dan kebersihan gedung akan
diatur lebih jauh oleh Sekwan sebagai
pihak yang lebih bertanggung jawab
untuk mengatur seluruh kelancaran di
sekretariat DPRD TTS.

"kami DPRD sangat bersyukur dan
senang atas kehadiran teman-teman
security dan cleaning servis karena
pasti akan sangat membantu untuk
menata dan membenahi gedung
yang ada khususnya pada persoalan
keamanan dan kebersihan gedung"
tentunya tanggung jawab ini bukan
pekerjaan yang mudah namun den-
gan tekun dan rajin disertai doa yang
tulus maka segala sesuatu yang be-
rat akan menjadi ringan dan dapat
teratasi, tambahnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD TTS
Nuel Ollin mengatakan,  “ Kehadiran
teman-teman akan membawa warna
tersendiri dalam pelayanan di gedung
DPRD ini.Oleh karena itu marilah kita
membangun komitmen untuk bekerja
secara bersama-sama dan sama sama
bekerja untuk memberikan kontribusi
yang terbaik bagi daerah yang tercinta
ini.Kehadiran teman semua  sangat
penting karena akan membantu men-
gamankan semua fasilitas baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak
yang ada didalam gedung RPRD. rrrrr vic

Suasana ujian kompetensi Guru di TTS

Sekwan DPRD TTS saat berdialog rombongan Satpam

SPd dan Aplonia Besi, SP.d  guru SM N
Kualin, kepada EXPO NTT mengaku,
bahwa  persoalan serius yang mereka
alami dalam tes UKG adalah laptop yang
mereka bawah untuk digunakan dalam
tes. Rudi salah satu tenaga teknisi ke-
pada EXPO NTT mengakui berbagai
perasoalan yang terjadi seperti lemah-
nya jaringan danlistrik padam merupa-
kan kendala yang mereka hadapi. rrrrr vic

Fakta yang Terjadi Saat Wanita Berhubungan Seks
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EDITORIAL

Wens John Rumungca ta tana ta tana ta tana ta tana ta tan

H
AI pejabat negeri ini, pengambil keputusan demi kesejahter

aan rakyat dan kesejahteraan bersama, sudahkah Anda men

ciptakan program, visi dan missi berlandaskan isi Pasal 33 UUD

1945? Yang dimaksud dengan pejabat Negara sesuai alam pikiran saya yang

sangat terbatas ini yaitu mereka yang berkarya di gaji dari uang pajak.Uang

pajak, ialah seluruh rakyat yang telah membayar pajak mulai dari rakyat kecil

termasuk para pejabat Negara eksekutif dan legislative.

Jadi bosan juga mengkritik saban waktu, pejabat yang korup, pejabat yang

keliru membuat kebijakan, pejabat yang setelah lima tahun bahkan sepuluh

tahun, tidak mampu melakukan perubahan. Hati saya tersentuh ketika menyak-

sikan paparan Bupati Batang Jawa Tengah Yoyok Rio Sudibyo ketika mema-

paran program di acara Mata Najawa Sihab bersama Walikota Surabaya Tri

Rismaharini. Ada satu program yang menyentuh sanubari aku yaitu program

festival anggaran.

Selain festival seni, ada satu festival. Namanya festival anggaran yang dida-

pat dari pajak yang dipungut dari rakyat. Yang dimaksud dengan festival angga-

ran oleh Bupati Batang yaitu, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)

harus transparan uang yang dikelolahnya. Maksudnya, besaran uang yang dia-

lokasikan harus diumumkan kepada rakyat.

Uang digunakan untuk apa dan apakah sesuai sasaran. Apa yang dikatakan

Bupati Batang benar adanya dan fakta.” Lha mengapa hanya festival seni, men-

gapa tidak buat festival tentang anggaran. Lha uang yang dikelolah oleh pe-

merintah termasuk para kepala dinas, atau kepala apa saja, kan berasal dari

rakyat. Jadi yang namanya pejabat itu hanya dipercayakan rakyat untuk men-

gelolahnya. Kalau rakyat yang punya tidak diberi tahu, tidak diumumkan apa

yang sudah dikerjakan, kan salah tu. Makanya saya adakan yang namanya

festival anggaran.” Kalimat ini membakas di hati saya. Bupati Batang sambil

menoleh keTri Rismaharini, pejabat Negara itu apa bu? Mantan Walikota Sura-

baya Tri Rismaharini menoleh ke Bupati Batang, pejabat Negara hanyala pelay-

an.

Ketika beralih profesi dari tentara menjadi pedagang, Yoyok Riyo Sudibyo

tak menyangka akan terpilih menjadi Bupati Batang, Jawa Tengah, pada tahun

2012. Menyadari tak memiliki kemampuan birokrat, Yoyok memilih belajar sambil

menjalankan pemerintahan.

Pejabat dari pusat sampai ke daerah saya sarankan jangan malu-malu be-

lajar dari Bupati Batang. Sebab Ia membuat terobosan dengan menyelenggar-

akan Festival Anggaran pada tahun 2014 hingga mengantarkannya memper-

oleh penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Awards (BHACA) 2015.

Pada tahun pertama menjabat, Bupati Batang mengirimkan surat kepada

semua kepala dinas yang berisi perintah agar tak ada yang memberikan proyek

apa pun kepada orang yang mengatasnamakan dirinya, keluarga, atau bahkan

tim sukses. Yoyok si Bupati Batang ini bahkan menginstruksikan semua pejabat

untuk menempel kertas itu di belakang kursi, taruh di atas meja kepala dinas

masing-masing.

Tahun 2014, ia menggelar Festival Anggaran. Kegiatan itu diperuntukkan

bagi setiap dinas untuk memamerkan sistem tata kelola keuangan yang diter-

apkan di tempat masing-masing. Pada tahun yang sama, upaya menimba ilmu

dari Pemkot Surabaya membuahkan hasil.Sekali lagi saya menyarankan calon

bupati atau walikota belajar dari Bupati Batang Yoyok Sudibyo dan Walikota

Surabaya Tri Rismaharini.

Sistem membangun daerah khususnya ekonomi rakyat seperti diamanatnya

Pasal 33 UUD 1945 ialah dengan sistem musyawarah. Coba kita simak bersama

bunyi Pasal 33 UUD 1945 berikut ini:

1. Perekonomian disusun  sebagai usaha bersama  berdasar atas azas kekelu-

argaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung  didalamnya dikua-

sai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya ke-

makmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokra-

si ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta den-

gan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

Undang- undang Dasar 1945.  Penjelasan pasal 33 menyebutkan

bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar  demokrasi ekonomi, produk-

si dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pe-

nilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah

yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya

dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.

Sehingga, sebenarnya  secara tegas Pasal 33 UUD1945 beserta

penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam

ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli mau-

pun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam

adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.  Masalahnya ternyata

sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap mendua. Kare-

na ternyata hak menguasai oleh negara itu menjadi dapat didele-

gasikan kesektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Nega-

ra buatan pemerintah sendiri, tanpa konsultasi apalagi sepersetu-

juan rakyat. “Mendua” karena dengan pendelegasian ini, peran swas-

ta di dalam pengelolaan sumberdaya alam yang bersemangat sos-

ialis ini menjadi demikian besar, dimana akumulasi modal dan

kekayaan terjadi pada perusahaan- perusahaan swasta yang menda-

pat hak mengelola sumberdaya alam ini.

Rakyat di negeri ini bisa sejahtera, infrastruktur bagus kalau pe-

jabat penyelenggara pemerintahan mengusai dan mampu menge-

jawatahkan Pasal 33 UUD 1945. Jika semua pejabat Negara dari

Presiden sampai tingkat desa dan keluarahan dalam memimpin senan-

tiasa berpedoman pada UUD 1945, niscaya rakyat di NKRI maju.Bukan

berada pada urutan ke-166 negara paling makmur di dunia? Malu

jadi pejabat hanya kejar kekuasaan, harta dan wanita seperti yang

dipertontonkan selama ini. Ujung-ujungnya, uang berlimpah dan

harta mewah tidak dibawanya ke penjara apa lagi ke liang kubur. rrrrr

Pejabat, baca
Pasal 33 UUD 1945

Berbagi dengan sesama
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POJOK RENUNGAN

DI suatu senja sepulang kantor, saya
masih berkesempatan untuk ngurus tana-
man di depan rumah, sambil memperhati-
kan beberapa anak asuh yang sedang be-
lajar menggambar peta, juga mewarnai.
Hujan rintik rintik selalu menyertai di set-
iap sore di musim hujan ini.

Di kala tangan sedikit berlumuran tanah
kotor,terdengar suara tek...tekk..
.tek...suara tukang bakso dorong lewat.
Sambil menyeka keringat..., ku hentikan
tukang bakso itu dan memesan beberapa
mangkok bakso setelah menanyakan anak
- anak, siapa yang mau bakso?

"Mauuuuuuuuu. ...", secara serempak
dan kompak anak - anak asuhku
menjawab.Selesai makan bakso, lalu saya
membayarnya. ...

Ada satu hal yang menggelitik fikiranku
selama ini ketika saya membayarnya, si tu-
kang bakso memisahkan uang yang diter-
imanya. Yang satu disimpan dilaci, yang
satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng
bekas kue semacam kencleng. Lalu aku
bertanya atas rasa penasaranku selama ini.

"Mang kalo boleh tahu, kenapa uang -
uang itu Emang pisahkan? Barangkali ada
tujuan ?" "Iya pak, Emang sudah memis-
ahkan uang ini selama jadi tukang bakso
yang sudah berlangsung hampir 17 tahun.

Tujuannya sederhana saja, Emang han-
ya ingin memisahkan mana yang menjadi
hak Emang, mana yang menjadi hak or-
ang lain / tempat ibadah, dan mana yang
menjadi hak cita“ cita penyempurnaan
iman ".

"Maksudnya.. ...?", saya melanjut-
kan bertanya."Iya Pak, kan agama dan
Tuhan menganjurkan kita agar bisa ber-
bagi dengan sesama. Emang memba-
gi 3, dengan pembagian sebagai
berikut :
1. Uang yang masuk ke dompet,

artinya untuk memenuhi keperlu-
an hidup sehari - hari Emang dan
keluarga.

2. Uang yang masuk ke laci, artinya
untuk infaq/sedekah, atau untuk
melaksanakan ibadah Qurban. Dan
alhamdulillah selama 17 tahun
menjadi tukang bakso, Emang
selalu ikut qurban seekor kamb-
ing, meskipun kambingnya yang
ukuran sedang saja.

3. Uang yang masuk ke kencleng,
karena emang ingin menyempur-
nakan agama yang Emang pegang
yaitu Islam. Islam mewajibkan ke-
pada umatnya yang mampu, un-
tuk melaksanakan ibadah haji.
Ibadah haji ini tentu butuh biaya
yang besar. Maka Emang berdis-
kusi dengan istri dan istri meny-
etujui bahwa di setiap penghasi-
lan harian hasil jualan bakso ini,
Emang harus menyisihkan sebagi-
an penghasilan sebagai tabungan
haji. Dan insya Allah selama 17
tahun menabung, sekitar 2 tahun
lagi Emang dan istri akan melak-
sanakan ibadah haji.

Hatiku sangat........... sangat

tersentuh mendengar jawaban itu.
Sungguh sebuah jawaban sederha-
na yang sangat mulia. Bahkan mu-
ngkin kita yang memiliki nasib sedikit
lebih baik dari si emang tukang bakso
tersebut, belum tentu memiliki fiki-
ran dan rencana indah dalam hidup
seperti itu. Dan seringkali berlindung
di balik tidak mampu atau belum ada
rejeki.

Terus saya melanjutkan sedikit per-
tanyaan, sebagai berikut : "Iya me-
mang bagus...,tapi kan ibadah haji itu
hanya diwajibkan bagi yang mampu,
termasuk memiliki kemampuan dalam
biaya....".

Ia menjawab, "Itulah sebabnya
Pak. Emang justru malu kalau bicara
soal mampu atau tidak mampu ini.
Karena definisi mampu bukan hak pak
RT atau pak RW, bukan hak pak Ca-
mat ataupun MUI.

Definisi "mampu" adalah sebuah
definisi dimana kita diberi kebebasan
untuk mendefinisikannya sendiri. Ka-
lau kita mendefinisikan diri sendiri se-
bagai orang tidak mampu, maka mu-
ngkin selamanya kita akan menjadi
manusia tidak mampu.

Sebaliknya kalau kita mendefinisi-
kan diri sendiri, "mampu", maka Insya
Allah dengan segala kekuasaan dan ke-
wenangannya Allah akan memberi
kemampuan pada kita"."Masya Allah...,
sebuah jawaban elegan dari seorang
tukang bakso". rrrrr googleplus.com

Jawaban elegan dari tukang bakso
1. Jangan mengkhawat-

irkan hal-hal kecil
Trik hidup bahagia terletak

pada saat kamu tidak menaruh
banyak perhatian pada hal-hal

kecil.
2. Jangan terlalu sering

larut dalam perasaan.
Apabila kamu sering terlalu
larut dalam perasaan, stres

mudah muncul dalam hidup-
mu. Jika tidak, hidupmu akan

selalu damai dan bahagia.
3. Berlatih bersyukur

Selalu bersyukur dan
membuatnya menjadi ritual
harianmu bisa membuatmu

selalu bahagia.
4. Berbaik hatilah

kepada diri sendiri
Jangan terlalu keras

terhadap diri kamu sendiri,
dirimu berhak juga untuk

bahagia.
5. Memiliki banyak

teman
Penelitian telah menunjuk-

kan bahwa orang yang memiliki
lingkaran pertemanan yang

baik, positif, dan hangat akan
merasa hidup lebih baik daripada
orang-orang yang tidak memiliki

teman. rrrrr googleplus

BAHWA kasihlah yang terbesar

dibandingkan dengan iman dan peng-

harapan, kita harus terlebih dahulu tahu

definisi dari iman, pengharapan, dan

kasih.

1. IMAN: Iman adalah dasar dari se-

gala sesuatu yang kita harapkan, dan

bukti dari segala sesuatu yang tidak kita

lihat (Ibr 11:1). dalam iman, akal budi

dan kehendak manusia bekerja sama

dengan rahmat Ilahi (KGK, 155). Lebih

jauh St. Thomas mengatakan bahwa

“Iman adalah satu kegiatan akal budi

yang menerima kebenaran ilahi atas

perintah kehendak yang digerakkan oleh

Allah dengan perantaraan rahmat” (ST,

II-II, q.2, a.9).Jadi iman adalah meru-

pakan operasi intellect atau akal budi,

dimana kita bekerja sama dengan rah-

mat Allah, sehingga kita dapat menjawab

panggilan-Nya dan percaya akan apa

yang difirmankan-Nya. Namun keper-

cayaan ini bukan hanya asal percaya,

atau percaya berdasarkan perasaan

saja. Iman dapat didefinisikan sebagai

suatu persetujuan akal budi yang kokoh

kepada kebenaran, yang bukan ber-

dasarkan perasaan, namun berdasarkan

kesaksian saksi. Artinya kalau seseorang

masih ragu-ragu akan kebenaran terse-

but, maka dapat dikatakan ia belum

sungguh-sungguh beriman. Dan saksi di

dalam kebajikan ilahi iman adalah Tu-

han sendiri, yang bersaksi dengan per-

antaraan para nabi, dan akhirnya Tuhan

sendiri menjelma menjadi manusia, yang

selanjutnya karya-Nya diteruskan oleh

Gereja Katolik. Jadi seseorang beriman

dengan benar, kalau seseorang telah

melihat imannya berdasarkan motive of

credibility, yang keterangannya dapat di

baca di artikel ini di bagian akhir.

2. HARAPAN: Sedangkan harapan

dalam order natural adalah meru-

pakan suatu keinginan akan sesuatu

yang baik atau suatu tujuan. Dalam

supernatural order, harapan ini ad-

alah keinginan untuk mencapai sur-

ga, kehidupan kekal, persatuan den-

gan Allah. Dan setiap manusia mem-

punyai harapan akan kebahagiaan

sejati yang telah ditanamkan dalam

setiap hati manusia (KGK, 1818).

Harapan ini adalah suatu keinginan

hati berdasarkan iman. Tanpa iman,

maka manusia tidak akan mempun-

yai pengharapan. Harapan inilah

yang membuat manusia bertahan

menanggung segala macam pender-

itaan dan kesulitan hidup, karena

berharap akan kehidupan kekal di

surga. Harapan yang membuat

manusia dapat berdiri tegak di ten-

gah-tengah badai kehidupan (baca

artikel: semua ada waktunya).

3. KASIH: Mari kita melihat

sekarang kebajikan Ilahi kasih. Pe-

san di Alkitab dapat disarikan sebagai

“mengasihi Tuhan dan mengasihi

sesama“. Dalam kebajikan Ilahi,

kasih kita kepada sesama kita ber-

sumber kepada kasih kita kepada

Tuhan. Dalam filosofi, kasih mem-

punyai dua bagian, yaitu: 1) meng-

inginkan akan kebaikan itu sendiri

(kasih Eros), dan 2) berharap akan

kebaikan itu untuk seseorang (kasih

Agape). Jadi ada dua hal di sini, ke-

inginan akan sesuatu yang baik, dan

keinginan akan menyenangkan sese-

orang. Nah, harapan adalah berfokus

kepada sesuatu yang baik. Sedang-

kan kebaikan Ilahi adalah kasih yang

agape, yang memberikan diri untuk

orang yang bersangkutan, dalam hal

ini Tuhan. Kasih Agape inilah yang

membuat orang berfokus kepada

Tuhan, sebagai seseorang yang

dikasihi melebihi apapun.

Dari tiga definisi iman, penghara-

pan, dan kasih, kita dapat menyim-

pulkan bahwa kasih adalah yang ter-

besar, karena beberapa alasan:

1. Kasih mengarahkan kita kepa-

da Tuhan, sedangkan iman dan

pengharapan mengarahkan kepada

kesempurnaan diri kita. Iman mem-

berikan kita kesempunaan akal budi

(iman adalah kegiatan akal budi)

dan pengharapan menyempurnakan

keinginan kita (harapan adalah keg-

iatan keinginan) akan kehidupan

kekal di surga. Atau dengan kata

lain, Kasih adalah tujuan akhir, na-

mun iman dan pengharapan meru-

pakan cara. Sama seperti cara me-

layani tujuan akhir, maka iman dan

pengharapan melayani kasih.

2. Kasih mengarahkan iman dan

pengharapan. Iman tanpa kasih ke-

pada Tuhan akan berakhir dengan

iman yang mati (1 Kor 13:3), kare-

na kasihlah yang menyebabkan

seseorang dengan penuh sukacita

untuk mau belajar tentang Tuhan

dengan lebih lagi setiap hari. Kasih

juga yang membuat kita dengan

penuh kesediaan dan sukacita me-

layani sesama kita. Harapan tanpa

kasih kepada Tuhan adalah sia-sia

(1 Kor 13:3). Kasih kita kepada Tu-

hanlah yang menyebabkan kita ter-

us berharap akan persatuan dengan

Tuhan di tengah-tengah setiap pen-

deritaan dan kesulitan yang kita al-

ami. Harapan yang mati hanya ber-

harap demi kesenangan pribadi,

namun harapan yang dilandasi kasih

membuat kita bersedia berkurban

untuk orang yang kita kasihi, demi

kasih kita kepada Tuhan. Dan ini

yang menyebabkan kita turut ber-

sukacita dalam setiap penderitaan

dan kesulitan karena kita berparti-

sipasi dalam penderitaan Kristus.

3. Kasih adalah abadi, namun

iman dan pengharapan akan lenyap.

Kasih akan terus ada sampai sela-

ma-lamanya, yang memuncak di

dalam persatuan abadi dengan Al-

lah di surga, dimana kita dapat men-

gasihi Tuhan sebagaimana adanya

Dia dan berpartisipasi secara penuh

dalam kehidupan Tritunggal Maha

Kudus. Iman, yang merupakan

dasar dari harapan yang tidak kita

lihat, akan lenyap di surga, karena

di surga, kita melihat Tuhan muka

dengan muka. Jadi iman, tidak diper-

lukan lagi. Demikian juga dengan

harapan, yang merindukan suatu

yang baik, akan lenyap di surga,

karena di surga kita telah mencapai

tujuan akhir, yaitu kebahagiaan kekal.

Pada saat kita mencapai sesuatu

yang kita harapkan, yaitu keba-

hagiaan kekal, maka kita tidak ber-

harap lagi, namun beristirahat dan

menikmatinya (1 Kor 13:8-12).

Kita tidak akan dapat diselamat-

kan tanpa ketiga hal ini: iman, peng-

harapan, dan kasih. Dan kita dapat

bertumbuh dalam iman, pengharapan

dan kasih dengan berdoa, menerima

sakramen-sakramen, juga dengan

perbuatan kasih. Itulah keterangan

singkat untuk menjawab pertanyaan

Josef. Mari kita bersama-sama ber-

tumbuh di dalam iman, pengharapan

dan kasih, sehingga kita senantiasa

mempunyai sukacita dalam melayani

Tuhan.rrrrr katolisitas.org

Cara Sederhana
untuk Menjadi

Bahagia

Iman, pengharapan dan kasih
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PELAKSANAAN Ujian Kompetensi Guru
(UKG) secara online 2015 bertempat di ge-
dung SMA Negeri Lobalain yang telah di lak-

sanakan secara resmi mulai 9-18 November
2015.

Peserta yang mengikuti UKG online, guru
tenaga pendidik mulai dari tingkat TK s/d SLTA
sebanyak 2.230 Orang se-Kabupaten Rote
Ndao dan di gelar di empat sekolah yakni,
SMAN 1 Lobalain, SMK 1 Lobalain, SMP 2
Lobalain dan SDN 2 Ba'a. Hal ini disampai-
kan, Matelda Detaq, kepala Seksi Menen-
gah Umum dan Kejuruan, Dinas Pendidikan,
Pemuda & Olahraga (PPO) Kab. Rote Ndao
di lokasi ujian, SMAN 1 Lobalain, Rabu 11
November 2015.

Dikatakan Detaq, untuk Tempat Uji Ko-
mpetensi (TUK) di SMAN 1 Lobalain terdapat
557 peserta yang ikut ujian. "perhari tiga
gelombang, masing-masing gelombang 20
orang peserta" ujarnya.

Menurutnya, UKG ini digelar bagi guru
kontrak dan PNS yang memiliki NUPTK (No-
mor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Sementara itu, Benny Ndolu, pengawas
LPMP Provinsi NTT, dilokasi ujian mengata-
kan, seluruh guru baik Pegawai Negeri Sipil

(PNS), non-PNS maupun honorer diwa-
jibkan untuk mengikuti Uji Kompetensi
Guru (UKG) 2015. "UKG ini bertujuan
untuk mengukur serta memetakan ko-
mpetensi sebagai fondasi kegiatan
pengembangan keprofesian berkelan-
jutan serta menjadi tahapan proses
penilaian kinerja" ujarnya.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lo-
balain, Jeremias Manafe,S.Pd, Rabu
mengatakan sebagai tuan rumah, tem-

pat pelaksanaan UKG di gedung SMA N Lo-
balain merupakan suatu kehormatan dan
kepercayaan. "tentunya kami menjaga ket-
ertiban dan keamanan seluruh peserta UKG
selama mengikuti Ujian Kompetensi online
berlangsung, maksimalkan dengan fasilitas
yang ada," ujar Manafe. "sekarang hari ke
tiga, kendalanya hanya listrik yang sering
padam, selain itu kami juga terus memasti-
kan koneksi jaringan internet agar tidak ada
gangguan dan memeriksa komponen agar
dapat terdeteksi ke internet" tutup Manafe.

Salah satu peserta, Ivoni Rambu Konda
Walukati, guru SD Tefila, Kuli, kec. Lobalain
itu mengatakan UKG hari ini berjalan lancar,
dan semua komputer terkoneksi dengan
baik. Kita diminta mengisi nomor peserta,
dan nomor NUPTK. "saya ikut sebagai guru
kelas, semua berjalan dengan baik, tapi nilai
belum memuaskan, saya tadi kurang kurang
teliti," cetusnya. rrrrr ido

2.230 Guru di Rote Ndao ikut UKG

Nampak Para Guru sedang mengikuti UKG di SMA

Negeri 1 Lobalain

PALANG Merah didirikan untuk men-
gurangi penderitaan sesame manusia tanpa
membeda-bedakan suku, agama, golongan,
pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin
maupun bahasa dan merupakan organisasi
social kemanusiaan yang netral dan inde-
penden.

Dari perspektif organisasi, kehadiran PMI
kecamatan merupakan bagian struktur ter-
endah dan terdekat dengan masyarakat
memegang peranan penting dalam pelaksan-
aan visi, misi dan kebijakan strategis PMI,
termasuk program strategis yang ditetap-
kan oleh pengurus pusat maupun daerah.

Mengingat peranan PMI kecamatan be-
gitu penting dan sangat menentukan serta
untuk meningkatkan dan mengoptimalkan
peranan PMI kecamatan maka setiap ang-
gota pengurus PMI kecamatan wajib
mengikuti orientasi.Bupati Rote Ndao , Drs.
Leonard Haning, MM menyampaikan hal
tersebut melalui Asisten Pemerintahan dan
Kesra, Drs. Origenes M. Boeky, MM ketika
membuka acara pelatihan/orientasi bagi pen-
gurus PMI kecamatan se-kabupaten Rote
Ndao di aula Bappeda kabupaten Rote Ndao,
Selasa ( 10/11 ) siang.

" Pengurus PMI kecamatan diwajibkan
ikut orientasi kepalangmerahan sebagai up-
aya pembinaan dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia yang nantinya akan
mampu mengiplementasikan berbagai pro-
gram kegiatan bagi pelayanan misi kemanu-

PMI Kecamatan wajib ikut orientasi
siaan di tingkat kecamatan," ungkap Bupati
Haning.

Dengan pelaksanaan orientasi ini lanjut-
nya, diharapkan peserta dapat menyerap
berbagai pengetahuan dan ketrampilan ten-
tang gerakan Internasional Palang Merah
dan bulan sabit merah serta pengetahuan
lainnya yang berkaitan dengan pelayanan
kepalangmerahan kepada masyarakat." Be-
berapa hari orientasi ini dilaksanakan saya
berharap peserta dapat memahami prinsip-
prinsip dasar gerakan Internasional Palang
Merah dan Bulan sabit serta tentang PMI
termasuk mandat serta tugas dan fungsi
PMI. Manfaatkan momen ini dengan maksi-
mal," harapnya.

Diakhir sambutannya meminta pengurus
PMI kecamatan berperan aktif untuk turut
berpartisipasi dalam mendukung program-
program yang telah maupun yang akan di-
laksanakan pada masa yang akan datang.
Semenntara ketua panitia, Maxi Hello men-
gatakan kegiatan tersebut akan berlangsung
selama 4 ( empat ) hari, tanggal 10 sampai
13 November 2015 dengan peserta dari 10
( sepuluh ) kecamatan di kabupaten Rote
Ndao. Tempat pembukaan di aula Bappeda
namun kegiatan selanjutnya dipindahkan ke
aula Videsy. " Jadi pembukaannya saja di
aula Bappeda tapi nanti penyemapaian ma-
teri sampai penutupannya berlangsung di
aula Videsy," kata Hello. rrrrr humas pemk-
ab rote ndao

WARGA Kelurahan Metina merasa
senang dengan dikerjakan drainase diseki-
tar wilayah Pabean, namun lambatnya pe-
kerjaan memicu kekwatiran tidak akan dise-
lesai sebelum musim hujan dating. Drainase
tersebut dikerjakan CV. Tropikana Jaya den-
gan dana Rp 900 juta yang terbangkalai itu
akhirnya dikerjakan setelah dari dinas PU
melakun pengukuran volume pekerjaan.

Sebelumnya ketua Komisi C Anwar Kiah,
mengatakan pengerjaan drainase dipusat
kota Baa terbangkalai akibat dari banyakn-
ya item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kon-

traktor yang bersangkutan sehingga kesuli-
tan untuk mengerjakan. Ia mendesak agar
PU segera panggil untuk memberi peringa-
tan agar memepercepat pengerjaan meng-

ingat musim hujan sudah dekat." Dimana
asas manfaatnya kalau musim hujan datang
dan drainasenya belum selesai," ujar ketua
Fraksi PKB itu.

Sementara itu penguasa direktur CV.
Tropikana, Martanche Suwonto alias Babace,
yang berhasil dikonfirmasi, Senin 9 Novem-
ber 2015 melalui telepon seluler menuding
keterlambatan pengerjaan itu akibat lambat-
nya pengukuran volume kerja oleh dinas PU.
Ia mengatakan pengerjaan sudah diselesai-
kan satu bulan yang lalu." Sebenarnya sudah
selesai tapi mereka (dinas PU) yang turun
ukur terlambat. Dalam pengukuran itu mere-
ka bilang masih kurang jadi kita lanjutkan,"
cetusnya.

Lanjutnya yang masih kurang adalah ada
pada depan Masjid yang berdekatan den-
gan kantor Lurah Metina. Berapa banyak
volume kerja yang belum selesai dikerjakan
ia mengatakan dari dinas PU hanya suruh
pihaknya kerja saja" Sesuai gambar sudah
selesai tapi dari dinas PU turun ukur bilang
masih kurang. Masih kurang berapa mereka
tidak beritahu, kita disuruh kerja saja, jadi
kita cor plat got saja sedangkan untuk pasan-
gan sudah habis kita kerjakan," ujarnya.

Terkait dengan pernyataan bahwa pe-
kerjaan terbangkalai karena kontraktor tidak
mampu kerja akibat banyaknya item peker-
jaan yang dikerjakan oleh CV. Tropikana Jaya,
ia mengatakan itu adalah pernyataan orang
bodok yang tidak perlu dipercaya." Itu omong
bodok, jangan percaya, kerja apa yang be-
lum selesai. Silahkan periksa saja semua
sudah kita kerjakan," tandasnya. rrrrr ido

Kontraktor Tuding Drainse Macet Ulah PU

Dranase yang berlamat di Pabean

Ba'a Kelurahan Metina

GUNA mewujudkan masyarakat maritim
yang sehat dan memiliki jiwa Nasionalisme
yang tinggi di wilayah perbatasan dan pulau
terluar, Pangkalan Utama Angkatan Laut
(Lantamal) VII menggelar bhakti kesehatan
dan pendidikan bela negara dalam rangka
menyambut hari Armada R.I 70 Tahun 2015
di pulau Rote, mulai hari ini, 5 hingga 7 No-
vember 2015.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati
Rote Ndao, Jonas C. Lun, 5 November 2015
bertempat di Puskesmas Eahun, kec. Rote
Timur yang didampingi oleh Asisten Person-
alia Komandan Lantamal VII Kolonel Laut (P)
Christiadi Twinatmo, Danlanal Rote Letkol
Laut (P) Birawa, Camat Rote Timur Frans w.
Daud dan Kepala RSAL Samuel J. Moeda
Kupang. Ratusan warga Kecamatan Rote
Timur nampak antusias mengikuti pengoba-
tan umum secara gratis yang ditangani tim
medis, 20 Personil dari Lantamal VII Kupang.

Jonas C. Lun, dalam sambutannya men-
gatakan suksesnya pembangunan bukan
hanya ditentukan pemerintah namun duku-
ngan dari semua pihak untuk menghadirkan
indonesia yang sehat dan sejahtera, pemer-
intah daerah Rote Ndao sangat berteri-
makasih, menghargai dan mengapresiasi
pelayanan bhakti kesehatan bhakti sosial di
desa Papela oleh pihak Lantamal VII Kupang,

RSAL Samuel J Moeda dan Lanal Pulau Rote
dan para tenaga medis yang mengemban
tugas memberikan pelayanan gratis bagi
Kabupaten Rote Ndao, "khususnya
masyarakat di desa papela dan kepada pi-
hak Lantamal VII dan Lanal Pulau Rote bah-
wa kerjasama TNI AL dengan masyarakat
perlu di pertahankan" cetusnya.

Pimpinan Ketua Tim Bhaksos Letkol Laut
(KH) Sudirman mengatakan seluruh kegia-
tan ini diikuti 20 Personil dari Lantamal VII
Kupang, "dr. Bedah 1 org, dr. Penyakit dalam
1 org, dr. Gigi 1 org, dr. Umum 1 org, Pera-
wat 8 0rg, Tim Sosialisai Bela Negara 6 org,
Tim Pendukung 4 org" jelas Sudirman.

Lanjutnya, jumlah Pasien yang ikut bhakti
kesehatan berjumlah 615 orang, diantaran-
ya, Penyakit Umum, 395 pasien., Operasi
(ops Hernia, Varicocelle, Benjolan) 15 pasien
dan penyakit Mata, 205 pasien.

" Sebelumnya, kegiatan yang sama ini
juga telah berlangsung 2 bulan yang lalu
bertempat di Maritaing Kab. Alor Timur"
tambahnya.Selain Bhaksos Kesehatan di
Puskesmas Eahun Kel. Papela Kec. Rote
Timur, Lantamal VII juga menggelar kegia-
tan sosialisasi Pendidikan Bela Negara dilak-
sanakan di SMA N 1 Rote Timur dibawa pimp-
inan Mayor Laut (T) Donny Nainggolan, ST.
rrrrr humas pemda rote ndao

Lantamal VII Gelar Bhakti Kesehatan
dan Pendidikan Bela Negara di Rote

Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas Lun,S.Pd pose bersama para petinggi TNI AL di Papela

MERASA tak Prosedural dalam pen-
etapan tersangka dalam kasus dugaan
korupsi tanah hibah seluas 10 hektar
di Dusen Ne”e Desa Sanggoen Keca-
matan Lobalain  Bupati Rote Bdao, Drs.
Leonard Haning, MM mengajukan prap-
eradilan terhadap Kejaksaan Agung Re-
publik Indonesia, Kejati NTT dan Kejari
Ba’a.

Sidang Perdana dilaksanakan, Kamis
 12  November 2015 dengan Agenda
Pembacaan keberatan setebal 15 hala-
man dari Kuasa Hukum Bupati Rote

Ndao, Yanto P Ekon, sidang akan dilak-
sanakan selama tujuh hari, yakni 12
November 2015-20 November 2015

Menurut Yanto Ekon Penetapan
tersangka tidak procedural dan melang-
gar hukum, paslanya yang bersangku-
tan ditetapkan baru memeriksa
saksi,saksi, sebanyak 19 orang, selain
itu yang diduga terjadi kerugian Nega-
ra tidak ada, karena tanah seluas 10
hektar tidak pernah dihibahkan kepa-
da pihak lain

Pantauan EXPO NTT  hadir dari pi-

hak kejaksaan Mumahad Safir dan DWI
Nurgroho, Jumat 13 November sidang
akan digelar dengan ageda pembala-
san dari Kejaksaan ke Bupati Rote Ndao,
Drs Leonard Haning  

Gugatan praperadilan Haning terse-
but tertuang dalam surat nomor 1/PID/
PRA/2015/PN/RNO

Yang menjadi Hakim Tunggal yakni
Hiras sitangang, SH, MH. Dan panitera,
Junus W. Marianan, SH

Menurut Kasatreskrim Polres
Rote Ndao, AKP Benyamin MIN
polisi yang diturunkan setiap hari
selama 7 hari sebanyak empat kel-
ompok yakni tim Inisiator, Tim
yang menjaga Kejaksaan Negeri
Ba;a , tim yang menjaga kejaksaan
negeri ba;a yang jumlahnya men-
capai 105 personil

Untuk diketahui, Bupati Rote
Ndao, Drs. Leonard Haning, MM
ditetapkan sebagai tersangka
dalam dugaan korupsi Kasus Hibah
Tanah Tahun 2011 berdasarkan
hasil expos di Kejaksaan Agung

Republik Indonesia di Jakarta pada tgl
1 juli 2013 lalu,dan gingga saat ini, ka-
sus itu masih terus bergulir bahkan
sejumlah saksi telah diperiksa,namun
sampai saat ini meskipun Pihak Penyid-
ik Kejaksaan Negeri Ba’a sudah pernah
mengeluarkan surat panggilan terhadap
tersangka Bupati Rote Ndao, Leonard
Haning, MM guna memberikan keter-
angan namun yang bersangkutan be-
lum memenuhi panggilan. rrrrr ido

Sidang Praperadilan Bupati Haning digelar tujuh hari nonstop

John W. Purba Leonard Haning


