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Dari Nurani Terdalam Daniel Tagu Dedo siap “Melayani NTT”
r Calon Gubernur NTT perioode 2019-2023

DIREKTUR Bank NTT Daniel Tagu

Dedo menguncapkan kaul, ” Siap Me-

layani Yang Terbaik Untuk NTT“ sela-

ma lima tahun pasca Gubernur Frans

Lebu Raya. Tidak umbar kata dari

mulut Daniel Tagu Dedo. Sebab, Tagu

Dedo yang dicatat sebagai bankir

sukses dan berprestasi hingga

tingkat nasional ini, mau meng-

abdi, mencurahkan hati, piki-

ran dan tenaga untuk kema-

juan dan kesejahteraan

NTT.

Satu kata lagi yang di-

ucap dengan sunggu dari

lubuk hatinya terdalam yaitu, pem-

berdayaan ekonomi rakyat.” Ini cata-

tan terpenting, agar dalam melayani

masyarakat tidak sekadar umbar janji

dengan kata-kata muluk. Pember-

dayaan ekonomi kerakyatan harus

berdampak pada perubahan taraf

hidup masyarakat di pelosok daerah

NTT,” kata Daniel Tagu Dedo.

Dalam diskusi lepas Tagu Dedo

menulis,” Saya bukan mencalonkan

diri, tapi saya diminta oleh PDIP. Juga

aktivitas relawan.”

Menurut Daniel Tagu Dedo, men-

jadi pejabat bukan jabatan yang dim-

uliakan, tetapi, apakah pelayanan dim-

ulikan rakyat? Kalau program dimulia-

kan rakyat, kata Tagu Dedo, berarti

inilah jabatan yang sesungguhnya.”

Saya bukan tipe manusia yang

suka umbar janji, omong muluk-

muluk di depan rakyat, tetapi tidak

bisa memberi yang terbaik. Saya

mau melayani, sekali lagi melayani.

Masih ada waktu untuk saya ber-

pikir tentang ziarah ini, sampai

saatnya nanti,” tegas Daniel Tagu

Dedo yang menganut falsafah Mu-

dre Teresa dari Kalkuta yaitu ker-

endahan hati. rrrrr wjr
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Demikian Curriculum Vitae ini dibuat dengan sebenarnya.

KUPANG, 23 DESEMBER 2015
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DANIEL TAGU DEDO

Riwayat Hidup Daniel Tagu Dedo
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MESKI melaporkan Agung Laksono cs,
Ical tak melaporkan kader Golkar lain yang
juga ikut Munas Ancol. Partai Golkar dika-
barkan akan menjadi partai yang tidak ter-
daftar di Kementerian Hukum dan HAM (Ke-
menkumham) alias partai politik ilegal per 1
Januari 2016. Dikonfirmasi, Ketua DPP Par-
tai Golkar versi Munas Bali Rembe Kamarulza-
man enggan menanggapi perihal isu terse-
but. Sebab, ia mengaku tidak ingin makin
memperkeruh kondisi Golkar yang hingga kini
belum juga selesai konflik dualisme kepen-
gurusan, meski sudah ada putusan Mahka-
mah Agung (MA). "Enggak usah ditanggapi
yang begitu-begitu," kata Rambe kepada
Liputan6.com di Jakarta, Rabu 30 Desem-
ber 2015.

Ketua Komisi II DPR ini mengatakan,
menyesalkan sikap kedua kubu Golkar yakni
pimpinan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono?
yang masih enggan bersatu. Padahal menu-
rut dia, jika kedua kubu saling membuang
ego, islah bisa segera terlaksana dan Golkar
kembali bersatu. "Harusnya kan sudah bisa
beres, panjang-panjang kayak begini kan
capek.? Sudah capek saya," ujar Rambe.

Sementara Bendahara Umum Partai
Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo,
mengimbau agar orang yang membuat isu
Golkar ilegal itu belajar Undang-Undang Par-
tai Politik. "Yang begituan dipercaya?, suruh
belajar lagi," ucap pria yang akrab disapa
Bamsoet tersebut.

Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait
konflik kepengurusan Partai Golkar berim-
bas pada berlakunya Surat Keputusan (SK)
Munas Riau 2009, dimana SK Riau 2009 oleh
PTUN dan dikuatkan putusan MA bahwa
kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau
2009 sebagai kepengurusan yang sah, dan
pada hari ini, (31/12/2015), masa kepengu-
rusannya sudah habis.

Sedangkan sesuai putusan MA, tidak
satupun kepengurusan hasil munas Golkar
Bali maupun Ancol yang kepengurusannya
diakui oleh pemerintah. Ini artinya, SK Men-
kumham yang mencatatkan kepengurusan
Golkar Munas Ancol sudah dibatalkan MA
dengan dasar adanya perbuatan melawan
hukum, dan Menteri Hukum dan HAM Yason-
na H Laoly diperintahkan MA untuk mencabut
SK kepengurusan Munas Ancol yang dipimp-
in Agung Laksono.

Teragis
Per 1 Januari 2016, Golkar Partai Ilegal

31 Desember 2015 20:02:14 Diperbarui: 01
Januari 2016 17:26:56 Dibaca : 2,369 Ko-
mentar : 18 Nilai : 13 Per 1 Januari 2016,
Golkar Partai Ilegal Tragis memang ! Partai
Golkar yang pernah berkuasa selama 32
tahun dibawah rejim Soeharto dan partai
yang tetap berjaya paska reformasi 1998
meski mahasiswa menuntut untuk membubar-
kannya. Pada 1 Januari 2016, nasib Golkar
akan menjadi sebuah partai tidak sah dalam
pemerintahan Indonesia. Apa pasalnya se-
hingga Partai Golkar jadi partai ilegal? Be-
ranjak dari perseteruan antara kubu Munas
Bali dan Ancol, Menkum HAM Yasonna Laoly
akhirnya mencabut SK kepengurusan Golkar
hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.
Dengan dicabutnya SK Menkum HAM ter-
hadap kepengurusan Golkar maka kepen-
gurusan Golkar yang sah adalah hasil Mu-
nas Riau. Sementara SK kepengurusan Mu-
nas Riau berakhir 31 Desember 2015. Se-
cara otomatis maka tak ada lagi Golkar yang
diakui pemerintah. Para pakar tata negara
pun melihat hal ini adalah akhir bagi Golkar

1 Januari 2016, Golkar Jadi Partai Ilegal

POROS Muda Golkar malam ini menemui
Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Mereka
meminta agar Dewan Pertimbangan Golkar
segera mendorong digelarnya Munas Golkar.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Ak-
bar Tandjung mengatakan, Wantim Golkar
sudah menduga bahwa masalah yang diala-
mi partainya akan berkepanjangan. Untuk
diketahui, saat ini terjadi kekosongan kepen-
gurusan di Golkar.

"Sejak awal, kami (Wantim) sudah men-
gantisipasi masalah yang dihadapi oleh Par-
tai Golkar ini berkepanjangan, akan berkelan-
jutan," kata Akbar Tandjung di rumahnya, Jl
Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Minggu 3 Januari 2015.

Akbar menjelaskan, masalah itu diawali
pada saat Wantim meminta agar Munas
Golkar digelar pada awal 2015. "Pada saat
itu DPP sudah menyetujui, tapi kemudian
tiba-tiba ada putusan baru, mempercepat

Munas menjadi 30 November. Kemudian kami
juga mengajukan surat pernyataan saran
agar melakukan berbagai langkah yang bet-
ul-betul mengarah terjadinya rekonsiliasi.
Tapi nyatanya pada waktu itu juga tidak,"
kata Akbar.

Akbar melanjutkan, bukannya kesepa-
katan, yang terjadi malah adanya proses
gugat-menggugat. "Kalau saya tidak keliru,
diawali oleh kubu Agung Laksono, kemudian
ditanggapi oleh kubu Aburizal Bakrie. Dan
kami waktu itu sudah memperkirakan proses
gugat-menggugat itu akan berkepanjan-
gan," katanya.

Akbar juga mengatakan, masalah gugat-
menggugat itu kemudian berkepanjangan
dan berdampak pada keikutsertaan Golkar
pada Pilkada Serentak Desember 2015 lalu.
Untuk itu, lanjut Akbar, Wantim pun sempat
meminta agar digelarnya Munas Luar Biasa
Golkar.rrrrr detiknews.com

Tokoh Muda Golkar Minta Segera Munas,

Akbar Tandjung: Kami Pertimbangkan

yang resmi, alias tak ada lagi Golkar yang
diakui pemerintah dan tak ada lagi Golkar
yang diakui di bumi pertiwi. Adapun upaya
hukum yang sedang berproses di Pengadilan
Tinggi namun belum inkrah. Kalaupun ada
putusan pengadilan, masih harus menung-
gu Menkum HAM mengeluarkan SK baru. Ini
tentu memakan waktu yang relatif lama dan
melelahkan. Proses hukum yang lama maka
semakin lama pula Golkar tidak diakui pe-
merintah. Sekilas Sejarah Golkar Sejarah

berdirinya Partai Golkar bermula pada tahun
1964. Didukung oleh kekuatan Barat (kapi-
talis global) pada tanggal 20 Oktober 1964
didirikan Sekber Golkar untuk melawan
kekuatan PKI dan kekuatan Nasionalis
Soekarno. Sekber Golkar adalah ormas yang
dicitrakan sebaga wadah berkumpulnyai or-
ang-orang golongan fungsional/golongan
karya murni yang tidak berada dibawah pen-
garuh politik tertentu. Dibalik itu, Sekber
Golkar adalah cikal bakal perpanjangan tan-
gan Amerika dan kaum kapitalis global di In-
donesia. Kekuatan PNI yang nasionalis
dibawah pimpinan Soekarno dan PKI yang
berideologi komunis (anti kapitalis) adalah 2
partai yang harus dimusnahkan di bumi In-
donesia. Soekarno dan PKI adalah sebagai
penghalang besar penguasaan sumber-sum-
ber daya alam yang melimpah serta pen-
guasaan pasar Indonesia yang potensial
untuk pemasaran produk negara-negara
kapitalis. Ke-anti-an kapitalis global semakin
memuncak ke Soekarno ketika Soekarno
mengumandangkan Tri Sakti yang berdaulat
secara politik, berdikari secara ekonomi dan
berkepribadian Indonesia. Hal ini ditandai
dengan memberlakukan pajak besar kepa-
da perusahaan tambang minyak asing yang
beroperasional di Indonesia sebesar 60%,
menasionalisasikan perusahaan - perusah-
an asing di Indonesia, tidak memberikan ijin
pada Freeport menambang gunung emas di
Papua, melarang produk-produk Barat ma-
suk Indonesia serta berbagai Kebijakan -
kebijakan lainnya yang membuat kubu kap-
italis sulit menguasai Indonesia. Digerakan
oleh Amerika dan pengusaha-pengusaha
asing, pada tahun 1965 terjadilah konflik
berdarah yang memakan korban nyawa
jutaan rakyat seluruh Indonesia mati ter-
bantai diadu domba. Komunis dijadikan isu
sentral sebagai bahaya laten yang harus
dimusnahkan di bumi pertiwi. Soekarno
akhirnya terpaksa menyerahkan kekuasaan-
nya kepada Soeharto dengan surat Super-
semar yang belum jelas isinya. Organisasi-
organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber
GOLKAR dari gabungan 7 Kelompok Induk

Organisasi (KINO) kemudian mengeluarkan
keputusan bersama pada tanggal 4 Febru-
ari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu
melalui satu nama dan tanda gambar yaitu
Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama
ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan
sampai sekarang. Hasilnya di luar dugaan,
GOLKAR sukses besar dan berhasil menang
dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari
total perolehan suara. Perolehan suaranya
pun cukup merata di seluruh propinsi, ber-

beda dengan parpol yang berpegang kepa-
da basis tradisional. NU hanya menang di
Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai
Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa
Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan
Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh
suara signifikan sehingga tidak memperoleh
kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam
ketetapan MPRS mengenai perlunya pena-
taan kembali kehidupan politik Indonesia,
pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR
mengubah dirinya menjadi GOLKAR. Sete-
lah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, den-
gan dukungan sepenuhnya dari Soeharto
sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-
aksinya untuk melumpuhkan mula-mula
kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung
Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD
merupakan tulang punggung rezim militer
Orde Baru. Semua politik Orde Baru dicipta-
kan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpi-
nan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun
Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam
struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif,
hampir semuanya diduduki oleh kader-kad-
er Golkar. Keluarga besar Golongan Karya
sebagai jaringan konstituen, dibina sejak
awal Orde Baru melalui suatu pengaturan
informal yaitu jalur A untuk lingkungan mi-
liter, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan
jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokra-
si. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan
fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat
Dewan Pembina yang mempunyai peran
strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemi-
lu Golkar yang berlambang beringin ini selalu
tampil sebagai pememang. Kemenangan
Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-
Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diseleng-
garakan dibawah pemerintahan Presiden
Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali dise-
but dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai per-
aturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemi-
lu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai
politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan
Karya. Mirisnya 2 partai yang ikut pemilu
tersebut adalah partai bentukan Orde
Baru. Tahun 1998 adalah tahun akumula-
si kemuakan rakyat pada rejim Soeharto
dan Golkar atas pemerintahan yang
otoriter dan korup serta pelaksanaan
pemilu penuh rekayasa. Dipelopori maha-
siswa terjadilah gejolak di kampus-kam-
pus menuntut reformasi dan Presiden
Soeharto harus mundur. Pada tanggal 21
Mei 1998, Soeharto akhirnya lengser oleh
gerakan mahasiswa. Karena Soeharto
adalah penasehat partai, maka Golkar
juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu
Golkar dicerca di mana-mana. Karena be-
gitu mengakarnya doktrin Orde Baru dan
kekuatan Golkar di tengah masyarakat,
pada pemilu ulang tahun 1999, Golkar
masih kuat dan menempati urutan per-
ingkat ke dua di bawah PDI Perjuangan.
Namun pada pemilu 2004, Golkar kembali
unggul menjadi pemenang pemilu legisla-
t i f  dengan 24.480.757 suara atau
21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif
2009 dan 2014, suara Partai Golkar tetap
menempati urutan ke dua. Golkar Pecah
2 Kubu Paska Pilpres 2015, dengan habis-
nya masa kepengurusan DPP Partai
Golkar membuat Golkar terpecah menjadi

2 kubu kepemimpinan. Satu kubu kepen-
gurusan dari Munas Bali dipimpin oleh
Aburizal Bakri dan satu kubu lagi hasil
Munas Ancol dipimpin Agung Laksono. Ked-
ua kubu mengklaim sebagai kepengurusan
yang sah dan harus diakui oleh pemerintah
dan Menkum HAM harus menerbitkan SK
sebagai legalitasnya. Pada 3 Maret 2015,
Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan pu-
tusan keputusan MPG nomor 01/P1-
GOLKAR/III/2015 nomor 02/P1-GOLKAR/III/
2015 dan nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015,
terkait dualisme kepengurusan partai terse-
but. Dua hakim yaitu Djasri Marin dan Andi
Mattalatta memutuskan mengesahkan
kepengurusan Golkar pimpinan Agung Lak-
sono. Dasar pertimbangannya adalah Mu-
nas Bali yang diselenggarakan kubu Abur-
izal dirasa tidak transparan, tidak demokratis,
dan tidak aspiratif. Sementara kubu Munas
Jakarta dipandang berlangsung demokratis
dan terbuka. Sedangkan dua hakim lain yak-
ni Muladi dan HAS Natabaya hanya mem-
berikan putusan rekomendasi terkait proses
kasasi yang ditempuh kubu Aburizal Bakrie
di Mahkamah Agung. Muladi menyatakan
dirinya dan HAS Natabaya memutuskan agar
siapapun pemenang dalam proses peradilan
itu agar menghindari pengambilalihan selu-
ruh struktur kepengurusan, merehabilitasi
anggota yang mengalami pemecatan serta
mengapresiasi yang kalah dalam kepengu-
rusan. Sedangkan pihak yang kalah dalam
pengadilan diminta berjanji tidak memben-
tuk partai baru. Namun kepengurusan pimp-
inan Agung Laksono sudah melaporkan su-
rat pengesahan kepengurusan Munas An-
col yang diputuskan Mahkamah Partai Golkar
kepada Kemenkumham. Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly kemudi-
an mengakui kepengurusan partai Golkar di
bawah kepemimpinan Agung Laksono sete-
lah mendapat keputusan yang diajukan ten-
tang Mahkamah Partai. Menurut Yasonna,
putusan tersebut sudah berdasarkan atu-
ran yang berlaku yaitu Undang-undang Par-
tai Politik pasal 32 ayat 5 UU No 2 tahun
2011 sebagaimana perubahan UU No 2
tahun 2008 tentang Parpol. Menkum HAm
menghormati proses gugatan Aburizal ke
pengadilan tetap berlangsung secara adil
dan fair. Pada 20 Oktober 2015, Mahkamah
Agung memutuskan memenangkan gugatan
Aburizal Bakrie terhadap SK kepengurusan
yang dikeluarkan pemerintah untuk kubu
Agung Laksono. Namu pada tanggal 2 No-
vember, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Par-
tai Golongan Karya Bidang Hukum hasil Mu-
nas Ancol Lawrence Siburian menyatakan,
kubunya telah mengajukan kasasi dan ber-
harap agar putusan itu dibatalkan. Pada
tanggal 16 Desember 2015 , Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Ya-
sonna H Laoly, mengembalikan persoalan
Golkar ke internal partai berlambang pohon
beringin sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 ten-
tang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik. Kemudian pada
tanggal 30 Desember 2015 mencabut SK
kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol pimp-
inan Agung Laksono yang bernomor
AHU.4.AH.11.01-52. tertanggal 30 Desem-
ber 2015. Dengan dicabutnya SK Menkum
HAM terhadap kepengurusan Golkar maka
kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil
Munas Riau. Konsekuensinya jika tak lekas
mencari solusi sampai jam 00.00, memasuki
tahun baru 2016 Partai berlambang bering-
in ini akan menjadi sebuah partai tidak diakui
dipemerintahan Indonesia dan tumbang per
1 Januari 2016. Berdasarkan bocoran dari
Fayakhun Andriadi ternyata SK Munas Riau
berakhir 31 Desember 2015. Hukum Karma
kah? Dari sejarah tersebut, sepertinya hu-
kum karma sedang menimpa Golkar. Partai
Golkar adalah partai yang pernah
mengkhianati Indonesia sebagai partai an-
tek kaum kapitalis global. Partai yang terli-
bat langsung atas kepalsuan berdemokrasi
selama 32 tahun dilakukan di Indonesia den-
gan topeng Pancasila. Bukan itu saja, Soe-
harto dan pembantu militernya merekayasa
Kongres PDI di Medan dan mendudukkan
kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk
menggulingkan Megawati itu dilawan pen-
dukung Megawati dengan menggelar mim-
bar bebas di Kantor DPP PDI. Atas perbua-
tannya, Golkar seperti mendapat karman-
ya. Sebuah akibat dari tindakan/perilaku/
sikap dari kehidupan yang lampau dan yang
menentukan nasib saat ini. Sebuah karma
yang datang bukan dari sebuah rekayasa
politik yang licik dan menghalalkan segala
cara. Tumbangnya Golkar bukan dengan
pertumpahan darpah. Tetapi karma dari se-
buah konsekuensi ketamakan untuk berkua-
sa. rrrrr  kompasiana.com
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PERSOALAN minuman
keras hasil sitaan aparat kepoli-
sian Polda Nusa Tenggara Timur,
yang terpaksa dikembalikan lagi
kepada pemiliknya oleh pihak ke-
polisian membuat miris. Berb-
agai macam tanggapan bermun-
culan, sebagian besar men-
dukung sikap aparat keamanan
untuk menyita dan jangal
mengembalikan hasil sitaan.
Namun entah alasan apa hingga akhirnya
hasil sitaan itu malah dikembalikan usai si
pemilik Herman Herry anggota DPR RI dari
Komisi III yang menangani soal Hukum, HAM
dan Keamanan. Ternyata Herman Herry
adalah seorang warga keturunan Tionghoa
bernama asli Heri Tjiap, yang berhasil mem-
perdaya aparat kepolisian dengan ancaman
dan makian kepada seorang Perwira Polisi
berpangkat AKBP (setara Letnan Kolonel

Herman Alias Herry Tjiap, Anggota DPR RI Pemaki Polisi, Ternyata DPO Kasus Uang Palsu Di NTT
dalam TNI).

Dari hasil penelusuran ber-
bagai tulisan ternyata Heri Tjiap
ini adalah seorang DPO kasus
uang palsu di NTT. dan melari-
kan diri ke Jakarta. Bahkan se-
buah tulisan dari kompasiana mi-
lik akun bernama Malawu, man-
tan seorang pelaku preman
Jakarta, dengan berani menulis-
kan sepak terjang Heri Tjiap ini

sebelum menjadi anggota DPR RI adalah pel-
aku usaha bisnis ilegal BBM jenis solar dan
penyelundupan Miras golongan C.

Penyelundupan miras sebanyak 30 kon-
tainer tahun 2011 lalu, yang melibatkan A
Pau pemilik PT. Anugrah Karya Utama, ter-
ungkap usai ditelusuri oleh Komite Penga-
wasan Perpajakan Departemen Keuangan
yang menyebutkan adanya isi kontainer
yang berbeda dengan dokumen. Namun ka-

sus ini juga menguap karena pihak Bea Cu-
kai tidak berani melakukan penangkapan
akibat adanya intervensi dari Komisi III DPR
RI. Ditengarai intervensi ini dilakukan oleh
Heri Tjiap alias Herman Heri, karena Heri
duduk dikomisi ini sejak menajdi anggota DPR
RI dari PDIP, masa bakti 2009-2014.

Bahkan pada tahun 2011 Heri sempat di

soroti karena saat itu memiliki sebuah mobil
mewah seharga Rp. 7 milyar. Namun dirinya
membantah jika mobil yang dibawanya dalam
sidang paripurna hasil korupsi. Malawu sendi-
ri bahkan tidak takut dengan ancaman ter-
kait dengan tulisannya, " justru itu yang saya
tunggu-tunggu," ujarnya menantang balik.
rrrrr  pembawaberita.com

MABES Polri mengirim tim ke Kupang
Nusa Tenggara Timur, untuk mempelajari
dugaan penghinaan yang diduga dilakukan
oleh anggota Komisi III DPR Herman Hery
terhadap Kepala Subdirektorat 2 Narkoba
Polda NTT, Ajun Komisaris Besar Albert Neno.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Per-
juangan itu dituding telah melakukan peng-
hinaan melalui telepon. "Tadi sudah saya
minta Kadiv Propam ke Kupang, untuk
mengecek soal kebenarannya seperti apa.
Saya akan cek faktanya seperti apa. Kare-
na laporan tertulisnya belum ada," jelas
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Istana
Negara, Jakarta, Senin 4 Januari 2016.
Badrodin mengatakan, pihaknya harus mem-
pelajari materi pelaporan tersebut. Terma-
suk, apakah yang menelepon itu Herman,
atau orang lain. Mengingat, Herman juga
membantahnya.

Badrodin mengaku tidak mengetahui ka-
sus itu. Dia hanya tahu melalui media. "Kita
cek dulu, baru lakukan langkah-langkah,"
katanya. Sebelumnya, Kepala Subdirektor-
at 2 Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah
Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar
Albert Neno melaporkan Herman Hery ke
Polda NTT. Herman Hery dilaporkan atas tudu-
han mengancam dan memfitnahnya. Ketika
itu, polisi sedang melakukan razia usaha mi-

numan keras di lokasi yang menjadi usaha
Herman.

Terkait kasus ini, Polda Nusa Tenggara
Timur akan mengembalikan minuman keras
yang disita dari toko milik Herman Hery dalam
operasi Penyakit Masyarakat jelang Natal dan

Tahun Baru 2016. Pengembalian ini, karena
toko miik Herman Hery memiliki izin sesuai
peraturan daerah yang dikeluarkan Wali Kota
Kupang. "Hanya miras yang ada izinnya, yang
tidak ada izinnya tetunya akan kita proses,
dan harus kita musnahkan," kata Kabid Hu-
mas Polda NTT, AKBP Julents Abbas, Senin 4
Januari 2016. rrrrr vivanews.com

Anggota DPR Hina Polisi, Kapolri Kirim Tim ke Kupang
r Kadiv Propam ditugaskan untuk mengecek fakta di lapangan

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan

Herman Hery

ANGGOTA DPR dari Fraksi PDI Perjua-
ngan Herman Hery mengaku meminta maaf
kepada anggota Polda NTT, Albert Neno ter-
kait kasus dugaan ancaman terkait razia mi-
numan keras (miras). Namun Herman menye-
but permintaan maaf ini bukan berarti dirin-
ya memang melontarkan ancaman seperti
dugaan AKBP Albert.

"Minta maaf itu tidak selamanya, leba-
ran, hari raya, idul fitri, natal.Bertemu itu
kan tidak harus seorang harus salah, harus
benar, kan tidak," kata Herman Herry usai
bertemu AKBP Albert di Bareskrim Polri, Jl
Trunojoyo, Jaksel, Selasa 5 Januari 2016.

"Sebagai manusia, saya katakan tadi ke
Pak Albert, sebagai manusia tidak luput dari
kesalahan, semua manusia punya salah. Yang
penting adalah manusia itu berbuat salah
dia berani mengakui kesalahannya. Sebagai
nasrani saya mengaku di hadapan Tuhan,
oh ada yang keliru. Kalau soal penyidikan
ini, biarkan berjalan profesional," sambung
Herman.

Sementara itu, Albert yang berdiri di
samping Herman mengaku sudah memaaf-

kan anggota Komisi III DPR tersebut. Na-
mun proses hukum ditegaskan Albert harus
tetap berjalan. "Tetapi terkait masalah hu-
kum yang sedang berjalan, biarkan dia ber-
jalan sesuai dengan mekanisme yang ada,"
kata Albert.

Saat ditanya wartawan soal aduannya
yang kini ditangani Bareskrim, Albert hanya
menjawab dirinya hari ini tidak membahas
soal rencana mencabut laporan di polisi.
"Saya hari ini tidak ngomong untuk cabut
masalah," katanya. AKBP Albert, anggota
reserse narkoba Polda NTT melaporkan Her-
man Hery karena diduga telah mengancam
dirinya melalui telepon. Ancaman menurut
AKBP Albert disampaikan orang yang diduga
Herman setelah dirinya melakukan razia
miras. "Proses ini sudah diserahkan ke
Bareskrim," kata Kapolda NTT Brigjen Endang
Sunjaya di Mabes Polri, Senin (4/1).

Herman membantah telah mengancam
AKBP Albert. Namun Herman mengakui no-
mor telepon yang digunakan untuk meng-
hubungi AKBP Albert merupakan nomor mil-
iknya. rrrrr detiknews.om

Herman Hery Minta Maaf, AKBP Albert:
Proses Hukum Biarkan Tetap Berjalan

SURAT TERBUKA
KEPADA HERMAN HERRY.

ANGGOTA DPR
ANDA INI SEORANG JAGOAN ATAU MERASA SUDAH MEN-

JADI RAJA KECIL??? ATAU BAHKAN MERASA NKRI INI PUNYA
KAMU HERMAN.HERRY???

BARU KALI INI SAYA BUAT SURAT TERBUKA TIDAK MEMA-
KAI PROTAP SAYA,SANTUN,KARENA YANG SAYA HADAPI JUGA
BUKAN SEORANG YANG SANTUN,MEMAKI APARAT
NEGARA,ANGGOTA KEPOLISIAN DENGAN KATA KATA YANG

JAUH DARI JUBAH KAMU HERMAN HERRY..
JUBAH SEORANG WAKIL RAKYAT....
JIKA KOMPOL ITU SAYA,KITA TINGGAL PILIH AJA HERMAN HERRY..MAU MAIN

CARA INDIAN ATAU KOBOY..KITA SAMA SAMA LAKI JANTAN TOH?
SAMA SAMA MAKAN NASI KAN HERMAN HERRY? BEDA LAUK AJA...
SAMA SAMA HEBAT,SAMA SAMA JAGO,(MENURUT SAYA YANG JAGO ITU

AYAM)MONGGO KETEMU SAYA DRS R ERYANTO WIBOWO ..DIMANA? DIHOTEL?
SAYA HANYA RAKYAT BIASA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGHORMATI
MANUSIA.MERASA TERSINGGUNG

SEKIAN ,SEMOGA SAMPAI KEANDA SURAT TERBUKA INI

DRS R ERYANTO WIBOWO.

Yulius Boni Geti surati Herman Herry

Herman Hery berbatik di Mabes Polri/Idham Kholid-detikcom

AKBP Albert Neno telah menyurati
Telkomsel. Albert ingin meminta rekaman per-
cakapan antara dirinya dan salah satu ang-
gota DPR RI Komisi III DPR dari Fraksi PDI
Perjuangan, Herman Herry. Hal itu diungkap-
kan Kepala Polda Nusa Tenggara Timur (NTT)
Brigjen (Pol) Endang Sunjaya di Kompleks
Mabes Polri, Jakarta, Senin  4 Januari 2016.

"Kan harus ada alat bukti yang lain. Ma-
kanya kami mengirimkan surat ke Telkomsel,
minta ada atau enggak rekaman percaka-
pan (antara Albert dengan Herman tanggal
25 Desember 2015 malam)," ujar Endang.

Setidaknya, pihaknya bisa mendapatkan
informasi waktu komunikasi antara Albert
dan Herman sekaligus durasi komunikasin-
ya. Salah satu alat bukti laporan Albert ter-
hadap Herman dengan tuduhan dugaan
pengancaman dan fitnah.

Terlebih lagi, Endang memastikan bah-
wa laporan Albert sudah dilimpahkan ke
Bareskrim Polri. Oleh sebab itu, alat bukti
yang disampaikan harus lengkap dan aku-
rat. Sebelumnya, Albert dan jajaran meng-
gerebek sekaligus menyita minuman keras
di wilayah Kupang, NTT, 25 Desember
2015Aksi Albert menuai protes dari Herman
Herry. Protes Herman dilatari banyak pen-
gusaha miras yang mengadu mengenai peng-
gerebekan dan penyitaan itu. Herman lang-
sung menelepon Albert dan mengajak ber-
temu di salah satu hotel. Namun, Albert
menolaknya. Buntutnya, Albert melaporkan
Herman ke Polda NTT atas tuduhan pengan-
caman dan fitnah sebagaimana komunikasi
mereka berdua di telepon beberapa saat
setelah penggerebekan dan penyitaan
miras. rrrrr kompas.com

Ingin Jerat Herman Herry, Polisi Minta
Rekaman Percakapan ke Telkomsel

Herman Hery Politisi Pengembang Se-
mua Bisnis Alkisah, pada tahun 2007. Saat
itu, Komisi VII DPR dan Departemen ESDM
sepakat mengalihkan pengadaan dan pe-
masangan Solar Home System itu, dari 28
Satuan Kerja Listrik Pedesaan di bawah Pe-
rusahaan Listrik Negara, kepada Direktorat
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Ke-
menterian ESDM.

Surat pengalihan itu ditandatangani oleh
Ketua Ketua Komisi VII Agusman Effendi,
Koordinator Panitia Anggaran Komisi VII Gusti
Iskandar, Sekretaris Panitia Anggaran Tja-
tur Sapto Edy dan Sekjen Kementerian
ESDM, Waryono Karyo. Akhirnya, proyek
yang mestinya memberi manfaat buat war-
ga desa terpencil itu malah jadi ajang bisnis
para pejabat dan kroninya. Di antara mere-
ka, yang ikut bermain adalah Herman Hery
dan Kosasih Abbas. Singkat cerita Kosasih
ditetapkan sebagai tersangka Korupsi Solar
Home System.

Di ruang pengadilan Tindak Korupsi, Ko-
sasih Abbas, bersaksi bahwa, sering dima-
rahi Herman Edy, karena proyek bernilai lebih
dari Rp 400 miliar merasa dibohongi. Menu-
rut Kosasih, "Saya datang ke kantor Her-
man Hery di Warung Buncit, Jakarta Sela-
tan. Dalam pertemuan itu, saya dimarahi
habis-habisan oleh Herman, karena jatah
proyek ntidak sesuai harapan.

Pada 2008, Herman meminta setengah
dari nilai proyek dari Kosasih. Saya terus
terang kaget dan takut dengan Herman.
Saya sering ditelepon sambil dimarahi sep-
erti ke anak buahnya. Dengan terpaksa saya

dipanggil ke kantornya. Saya ikut saja. Saya
dipanggil DPR takut juga. Akibat kejadian
itu, Herman kerap bicara dengan nada ting-
gi saat menelepon." Nah. itu hanya sepo-
tong kisah tentang keberanian Herman Hery
ketika melakukan kegiatan bisnis. Faktanya,
Politisi PDIP, pemegang Ijazah paket C dari
salah satu SMS di Kabupaten Rejang Leb-
ong, Bengkulu tersebut memang lihai dalam
berbisnis. Pada pada wawancara dengan me-
dia, Herman menyatakan ia pengembang
semua bisnis, (lihat kolom komentar).

Sepakterjang pada bidang bisnis di NTT,
bisa dikatakan melebih SN; Herman pun dis-
ebut sebagai penguasa tanah di Kupang,
dan ada indikasi bahwa salah satu orang
dekat menguasai tanah ulayat milik Markus
Antiran (akan ditulis tersendiri). Namun, si
pemilik tanah lah yang dipenjarakan; terma-
suk tanah tempat Sotis Hotel berdiri. Si Pe-
milik tanah, hingga sekarang hanya bisa
curhat kepada rekan-rekannya.

Agaknya kesibukan politisi PDIP pada
bidang bisnis tersebut, yang menjadikan di-
rinya nyaris tak bersuara tentang hal-hal
kontemporer pada tingkat Nasional maupun
di NTT. Kemarin, baru ia bersuara ketika bis-
nisnya terusik oleh aparat. Walau ia men-
yangkal, namun banyak orang menjadi sak-
si bahwa Herman lah yang menelpon Alberth
Neno, Perwira Menengah Polda NTT. Mungkin
dengan kasus Setya Novanto, dan Kemudi-
an Herman Hery, menjadi pembelajaran bagi
rakyat NTT agar kedepan jangan salah me-
milih wakil mereka sebagai anggota Parle-
men. rrrrr kompasiana.com

Herman Herry

Herman Hery Politisi Pengembang Semua Bisnis
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METRO KUPANG

PROGRAM (PEM) dimaksudkan un-

tuk memperbaiki struktur ekonomi dengan

pemberian modal usaha ekonomi produk-

tif yang berskala kecil sesuai potensi di

tingkat kelurahan dengan sasaran adalah

masyarakat yang memiliki usaha peroran-

gan berskala kecil yang telah berjalan.

Prinsip Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat yaitu untuk penguatan mod-

al usaha dalam bentuk dana bergulir tan-

pa bunga yang dikelola oleh LPM di Kelu-

rahan. Total dana yang sudah disalurkan

oleh Pemerintah Kota Kupang kepada

masyarakat sebesar Rp 15.000.000.000,-

untuk 51 Kelurahan dengan jumlah pen-

erima manfaat sebanyak 3.888 orang.

Perguliran tahap I sebanyak 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 se-

banyak Rp 229.000.000,- untuk 37 pen-

erima.

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

KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPRD
Kota Kupang, Djaenudin Lonek menya-
takan, penyitaan bir di restoran B and B
oleh pihak kepolisian adalah cacat pro-
cedural. Dia meminta polisi segera
mengembalikan bir yang disita tersebut.
Kepada wartawan di Kupang, Senin, 04
Januari 2016 malam, Lonek mengata-
kan, penjualan bir yang dilakukan para
pengusaha Kota Kupang berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) nomor 7
tahun 2012 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman beralkohol. Se-
mentara polisi menyitanya dengan dasar
Peraturan Menteri Perdagangan (Per-
mendag) Nomor 6 tahun 2015.

"Saya mau tanya, apakah Per-

mendag itu masuk dalam daftar Tata
Urut Perundang-Undangan RI. Kan
tidak, yang masuk justru Perda. Kare-
na itu, dasar hukum yang dilpakai Polisi

Penyitaan Bir Cacat Prosedural, Polisi Harus Kembalikan

Djaenudin Lonek

WALI Kota Kupang Jonas Sale-
an menyerahkan satu unit mobil
penyedot tinja kepada Dinas Keber-
sihan setempat, Senin 4 Januari
2015.

Mobil berkapasias 4.000 liter itu
disiapkan untuk memenuhi per-
mintaan warga yang membutuhkan
jasa sedot tinja. Mobil diterima Ke-
pala Dinas Kebersihan Kota Kupang,
Obet Kadji.

Menurut Jonas, warga mengeluh
karena permintaan pengosongan tin-
ja di rumah mereka belum dilayani
oleh Dinas Kebersihan. Karena itu pe-
merintah dan DPRD Kota Kupang
menilai perlu ada tambahan armada
penyedot tinja untuk memenuhi pel-
ayanan penyedotan tinja di rumah-
rumah warga.

Tambahan mobil tinja tersebut

menambah mobil tinja yang ada
menjadi tiga unit. Sebelumnya Kota
Kupang sudah memiliki dua mobil tin-
ja.

"Dua mobil tinja masing-masing
berkapasitas 2.000 liter dan satu unit
baru berkapasitas 4.000 liter, sehing-
ga pelayanan kepada masyarakat
akan berjalan semakin maksimal,"
katanya.

Ia menghimbau masyarakat Kota
Kupang dapat menggunakan jasa
mobil tinja, untuk menghindari kebi-
asaan membuat penampuangan tin-
ja baru ketika tampungan yang lama
penuh.

Selain itu dengan melakukan
penyedotan tinja secara rutin, maka
masyarakat juga telah membantu
menjaga kelestarian air tanah.

rrrrr lintasntt.com

Kepala Dinas (Kadis) Kebersihan Obed Kadji pekan lalu menandatangani Berita Acara

Penyerahan Mobil Tangki Tinja dan Mobil Hilux dari Walikota Kupang Jonas Salean.Mobil

ini, kata Obed Kadji akan dimanfaakan untuk operasional Dinas Kebersihan dalam rangka

kebersihan Kota Kupang. rrrrr web

Dinas Kebersihan Dapat Tambahan Satu Mobil Penyedot Tinja

itu sama sekali tidak berasalan. Kemu-
dian, apakah polisi pernah melakukan
sosialisasi permendag itu kepada para
pengusaha minuman beralkohol ?, jika
tidak maka saya katakan penyitaan itu
cacat prosedural," tegas Lonek.

Menurutnya, minuman jenis bir yang
disita itu meliliki label, karena itu minu-
man ilu legal. Penjual juga mengantongi
ijin penjualan minuman beralkohol dari
pemerintah Kota Kupang. Seharusnya
yang boleh disita adalah minuman be-
ralkohol yang tidak memiliki label sep-
erti arak atau sopi.

Dia mengatakan, untuk lebih me-
negaskan lagi penjualan minuman be-
ralkohol di Kota Kupang, DPRD Kota

Kupang sudah merencanakan akan
melakukan revisi Perda Nomor 7 tahun
2012 itu dalam masa sidang Pertama
tahun 2016 pada bulan Maret menda-
tang.

"Kita dari Baleg sudah merencana-
kan untuk melakukan revisi atas perda
tersebut. Perda ini juga merupakan
perda inisiatif DPRD Kota Kupang," te-
gasnya.

Untuk diketahui, minum beralkohol
itu terdiri dari tiga kategori yakni Golon-
gan A dengan kadar alkohol 0 - 5 per-
sen, golongan B kadar alkoholnya 5 -
20 persen dan golongan C dengan ka-
dar alkohol 20 - lebih dari 55 persen.

rrrrr nttsatu.com
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DALAM upaya meningkatkan Pel-
ayanan dan penertiban serta perhitun-
gan data pajak, Dispenda Kota Kupang,
Propinsi NTT cukup maksimal. Kini lem-
baga itu memiliki typing machine dan
distometer. "Typing machine untuk per-
hitungan data transaksi keuangan dan
distometer untuk perhitungan luas,
tinggi dan volume bangunan dan lahan
dalam penetapan pajak," kata Kadispen-
da, Jefry Pelt saat menggelar jumpa
pers akhir tahun di kantornya, Kamis 31
Desember 2015. Menurutnya sistem
manual yang digunakan sering mengal-
ami masalah dilapangan karena cara pen-
catatan dan faktor kelalaian manusia.

Untuk itu demi kelancaran tugas dan
pelayanan pajak, lanjut Jefri pihaknya
sudah memiliki typing machine dan dis-

tometer, alat canggih untuk memban-
tu proses pencatatan, perhitungan
data serta penetapan pajak.

" Kedua alat tersebut mempunyai
fungsi dan kegunaan yang berbeda-

Dispenda Kota Miliki Typing Machine dan Distometer

Kadispenda Kota Kupang, Jefri Pelt memperlihatkan alay hitung pajak otomatis

beda. Yang ada sekarang untuk
melakukan pencatatan, perhitungan
data serta penetapan pajak. Distome-
ter yang berwarna biru langsung men-
ghubungkan data transaksi proses
pendapatan hotel, tempat usaha atau
transaksi cukup dengan menghubung-
kan jaringan komputer atau online,
setiap data yang dilakukan hotel misal-
nya dalam transaksi sudah bisa diket-
ahui jumlahnya dan tidak ada lagi ma-
nipulasi data keuangan," katanya.

rrrrr terasntt.com

PENDAPATAN dan penerimaan pa-
jak kas Kota Kupang melampaui target.
Pada 2015, pendapatan dari pajak bumi
dan bangunan (PBB) mencapai Rp11
miliar.

Angka itu melampaui target hingga
Rp1 miliar. Kepala Dinas Pendapatan dan
Aset Daerah Kota Kupang Jefri Pelt
mengatakan semula target PBB hanya
Rp10 miliar.

Ia menilai pendapatan sebesar itu
menunjukkan kesadaran wajib pajak
semakin membaik. "Kita bersyukur

Pendapatan Pajak Kota Kupang 2015
Melampaui Target

karena semakin baik tingkat kesadaran
wajib pajak semuanya baik masyarakat
dan para pengusaha," katanya kepada
wartawan, Kamis, 31 Desember 2015.

Meningkatnya penerimaan pajak
mendorong peningkatan pendapatan
asli daerah (PAD). Sampai November
2015, PAD Kota Kupang berjumlah
Rp125 miliar. "Kami memastikan realisa-
si PAD sampai akhir Desember juga
melampuai target," ujarnya. Adapun
target PAD Kota Kupang pada 2015
sebesar Rp141 miliar. rrrrr lintasntt.com

WALIKOTA Kupang, Jonas Salean
saat ini tengah berjuang keras untuk
membebaskan Kota Kupang dari kuban-
gan sampah yang bertebaran di seoante-
ro Kota Kupang. Tidak main-main, siapa
saja yang kedapatan membuang sam-
pah sembarangan di jalan bisa masuk
penjara dan dikenakan denda sebesar
Rp500.000,- (lima juta rupiah).

"Bagi warga pengendara atau siapa
saja yang membuang sampah sema-
barangan, baik di jalan raya maupun di
tempat umum lainnya akan dikenakan
denda sebesar Rp5000.000,- atau an-
caman kurungan penjara selama dua
tahun. Ini sudah ada Perdanya, "kata
Jonas saat menjawab pertanyaan war-
tawan terkait penanganan sampah
dalam jumpa pers akhir tahun di Suba
Suka Paradise, Kota Kupang, Kamis 31
Desember 2015.

Diterangkan Jonas, pemerintah Kota
Kupang telah bekerja keras untuk

menangani masalah sampah untuk
menciptakan Kota Kupang yang ber-
sih sesuai dengan moto "KASIH." Un-
tuk itu, dirinya meminta dukungan dari
seluruh masyarakat agar memiliki kesa-
daran yang tinggi menjaga lingkungan
kota yang bersih.

Irawati, salah satu awak media men-
gaku kaget dan baru mendengar ka-
lau di Kota Kupang ada Perda tentan-
ga sampah yang bisa mengancam or-
ang masuk penjara dan denda sebesar
Rp 5 juta. Dia berharap pemerintah
harus gencar melakukan sosialisasi agar
seluruh warga kota mengetahui ten-
tang aturan tersebut.

"Kami baru dengar kalau orang yang
buang sampah sembarangan akan
dikenakan kurungan penjara dan den-
da 5 juta rupiah. Ini harus terus disos-
ialisasikan agar diketahui luas oleh selu-
ruh warga," katanya.

rrrrr mediakonstruksi.com

Buang Sampah Sembarangan Bisa Masuk
Penjara dan Didenda 5 Juta Rupiah

WALIKOTA Kupang, Jonas Salean saat mendampingi Kapolda NTT, Brigpol,
Endang Sanjaya, dalam jumpa pers akhir tahun di Suba Suka Paradise, Kota
Kupang, Kamis 31 Desember 2015.

Kapolri Jenderal Badrodin Hati mero-
tasi sejumlah kapolda termasuk sejum-
lah pimpinan di Mabes Polri.

Komisaris Besar (Kombes) Drs Joha-
nis Asadoma, M.Hum yang sebelumn-
ya menjabat Kabagkesbangtas) Biro Misi
Internasional (Romisinter), Devisi
Hubungan Internasional dipromosikan
menjabat Kepala Biro Misi Internasional
(Rosisinter).

Rotasi kapolda dan sejumlah pimpi-
nan di Mabes Polri tersebut tertuang
dalam salinan Surat Telegram/2718/XII/
2015 tertanggal 31 Desember 2015.
TR itu ditandatangani oleh Wakapolri
Komjen Budi Gunawan atas nama
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Biro Misi Internasional bertugas
membina, mengawasi dan mengenda-
likan penyelenggaraan tugas misi inter-
nasional yang meliputi misi perdamaian,
misi kemanusiaan dan misi pemban-
gunan kapasitas Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya
Romisinter dibantu dua bagian yakni
bagian perdamaian dan kemanusiaan,
dan bagian pembangunan kapasitas.

Almamater Akademi Kepolisian 1989
dan STIK-PTIK 1996 ini adalah perwira

Polri asal Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Ia pernah memimpin Kontingen Garu-
da yang bergabung dalam Pasukan
Perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Kon-
tingen berangkat pada 11 Oktober
2008.

Karir di Polri antara lain Komandan
Peleton Brimob Manado, Komandan
Kompi Brimob Pusat di Jakarta, Kepala
Sub Bidang Gegana Polri, Danyon Bri-
mob Bogor (2002-2003), Komandan
Brimob Binjai-Sumatera Utara (2003-
2005), Kapolrsta Binjai (2005-2007),
Kabagkembangtas Romisinter Divhubint-
er Polri (2013-2015). rrrrr lintasntt.com

Kombes Johanis Asadoma Menjabat
Karo Misi Internasional Mabes Polri

Kombes Johanis Asadoma

Bupati Kupang Ayub Titu Eki
memimpin Apel Perdana Tahun 2016
dilingkup Pemerintah Kabupaten Ku-
pang yang diikuti oleh segenap Pimpi-
nan SKPD dan Staf lingkup Pemkab
Kupang, Senin 4 Januari 2016 bertem-
pat di Lapangan Kantor Bupati Kupang
Oelamasi. Apel ini menandai berlang-
sungnya aktifitas pekerjaan setelah
rangkaian libur Natal dan akhir tahun
2015 dan berlangsungnya aktifitas pe-
layanan kemasyrakatan tahun 2016.

Bupati Kupang Ayub Titu Eki dalam
sambutannya mengajak semua elemen
di Kabupaten Kupang mengucap syukur
karena masih diberikan kesehatan dan
kekuatan untuk dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sampai
memasuki tahun 2016 ini. "Mengawali
karya bakti di Kabupaten Kupang, Bu-

pati Ayub mengingatkan semua Apara-
tur dilingkup Pemkab Kupang bahwa
hidup yang dimiliki sampai saat ini meru-
pakan anugrah yang Tuhan yang perlu
disyukuri dengan semakin mendekat-
kan hidup kepada Tuhan. Dikatakan bah-
wa beberapa waktu diakhir tahun di-
rinya mendapatkan kabar duka yang silih
berganti dari masyarakat sehingga men-
jadi bahan perenungan bersama bah-
wa hidup yang masih kita nikmati saat
ini merupakan anugrah Tuhan yang
perlu di syukuri.

Kalau hidup kita merupakan
anugrah, pengabdian kita sebagai Pe-
gawai Negeri Sipil merupakan keper-
cayaan dari Tuhan yang perlu direspon
dengan kesungguhan hati, ikhlas dan
penuh tanggung jawab tambah Bupati
Ayub. "Saya ingatkan semua aparatur

Bupati Ayub Titu Eki pimpin apel kekuatan pertama tahun 2016
sipil di lingkup Pemkab Kupang untuk
senentiasa melaksanakan tugas dan
pengabdian dengan baik, total dan
memberikan pelayanan prima bagi
masyarakat karena kita ada disini bu-
kan untuk cari nama, cari harta atau
keuntungan melainkan untuk mengab-
di dan melaksanakan tugas, tanggung
jawab dengan sebaik-baiknya penuh
kejujuran dan kesungguhan hati" un-
gkap Bupati Kupang 2 periode terse-
but.

Bupati Ayub mengajak semua
aparatur memulai karya pengabdian
dengan satu kesadaran bahwa hidup
adalah anugrah dan sebuah kesempa-
tan dari Tuhan untuk melayani, mena-
sehati dan mengawasi diri sendiri agar
tetap melakukan yang benar.

rrrrr humaspemkab kupangAyub Titu Eki
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BUPATI Ende, Ir. Marselinus Y. W. Petu
mengatakan pintu konsultasi dan ruang kon-
firmasi bisa tertunda tetapi hari-hari kerja
tak boleh berlalu tanpa kerja keras, kerja
cerdas dan yang paling penting adalahlerka
tuntas sehingga tidak tunggakan atau te-
muan yang berdampak pada kerugian negara
atau kesejahteraan masyarakat.

Pola kerja lama yang hanya menunggu,
di tahun 2016 haruslah proakitf, yang se-
mua hanya menonton sekarang harus jadi
pelaku, yang pesimis jadilah optimis, yang
berorentasi hasil harus berubah dalam proses
menuju hasil, yang biasa sendiri sekarang
harus bersama dalam tim/berkolaborasi dan
masih banyak perubahan dan perbaikan
yang harus kita buat.

Ajakan sekaligus tekad Bupati Marseli-

Bupati Marselinus Petu: 2016 tahun kelahiran baru menuju tinggal landas

Bupati Marselinus Y. W. Petu

nus Petu ini disampaikan dalam sambutan
pada acara pelepasan tahun 2015 dan men-
yambut tahun 2016, Kamis tanggal 31
Desember 2015. Seperti disaksikan EXPO
NTT acara ini berlangsung di KM O, Jalan
Soekarno dan Lapangan Pancasila.

Pesta kembang api menyongsong
tahun 2016 baru terjadi setelah waktu te-
pat pukul 24, 00 wita. Tetapi setelah Ket-
ua DPRD Ende, Herman Yosep Wadhi, ST
dan Bupati Marselinus Petu berpidato men-
jelang akhir tahun 2015 dan songsong
tahun 2016 dilangsungkan sejumlah acara
yang disusun oleh panitia berupa penyer-
ahan bantuan.

Ada dua hal penting yang disampaikan
oleh Bupati Marselinus Petu sebelum men-
gakhiri sambutan tutup tahun. Dua hal pent-

ing menjadi catatan khusus bagi para
birokrasi adalah pertama, tahun 2016 ad-
alah tahun perubahan. Tahun kelahiran baru
menuju tinggal landas untuk memenuhi visi
dan misi pengabdian kita sebagaimana ter-
muat dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabu-
paten Ende tahun 2014-2019.

Karena itu, tidak saja kepada birokrasi
tetapi juga masyarakat Kabupaten Ende,
Bupati Marselinus Petu mengajak untuk se-
hati… seperkataan dan seperbuatan dalam
melaksanakannya. Yang telah berlalu di-
tahun 2014 dan 2015 adalah landasan un-
tuk kita take off menuju Ende Baru yang
berkarakteristik dengan membangfun dari
desa dan kelurahan menuju masyarakat
yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Kedua, marilah kita berbagi peran dalam
semangat kerjasama dan sama-sama bek-
erja melalui pendekatan kemitraan dan
kekuaran bekerja dimana kita telah diikat
menjadi satu dalam mendukung pemban-
gunan dari desa dan kelurahan menuju ke-
mandirian, kesejahteraan yang berkeadilan
dengan meningkatkan inovasi, desentralisasi
dan kolaborasi. Lebih lanjut Bupati Marseli-
nus Petu mengajak marilah kerja… kerja dan
kerja (Kerja keras…Kerja cerdas dan Kerja
Tuntas). Karena saatnya nanti, kitapun akan
dimintakanm pertanggungjawaban dalam
melaksanakan peran dan fungsi kita. Cata-
tan EXPO NTT, Pesta kembang api yang di-
pusatkan di Lapangan Pancasila bukan baru
terjadi tahun ini, tetapi sudah berjalan se-
jak tahun lalu. rrrrr rik

KETUA DPRD Kabupaten Ende, Herman
Yosep Wadhi, ST mengatakan bahwa tahun
baru ( tahun 2016) hendaknya kita jadikan
meomentum untuk bertekad bangkit kembali
membangun diri dan masyarakat dengan
nilai-nilai moral yang lebih baik. Kita menya-
dari bahwa perubahan itu tidak mudah, na-
mun kita terus berupaya melakukan peruba-
han-perubahan dalam berbagai aspek.

Contohnya, dalam proses penyelengga-
raan pemerintahan, kita terus berusaha
melakukan perubahan sungguh-sungguh
untuk membangun pemerintahan yang baik,
serta memberikan pelayanan public yang
sebaik-baiknya, memenuhi rasa keadilan
masyarakat, meningkatkan kesejahteraan
dan mendahulukan kepentingan rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Herman Yosep
Wadhi dalam sambutan pada acara tutup
tahun yang berlangsung di KM 0 Jalan

Ketua DPRD Herman Yoseph Wadhi:

Jadikan momentum untuk bangkit kembali membangun diri dan masyarakat

Heri Wadhi-Ketua DPRD Ende

Soekarno dan Lapangan Pancasila Ende hari
Kamis tanggal 31 Desember 2015. Hal ini

lanjut Heri Wadhi, harus kita awali dengan
ketulusan dan komitmen pribadi yang dinya-
takan dalam bentuk itikad yang baik. Dis-
amping itu perlu dibangun peradaban yang
benar-benar menjunjung tinggi kebenaran,
keadilan dan kebertanggungjawaban semua
pihak.

Selanjutnya, kata Heri Wadhi, ia perlu
mengingatkan bahwa kita telah memasuki
musim hujan dengan perubahan iklim dan
cuaca yang tidak menentu di wilayah NTT
pada umumnya dan Kabupaten Ende pada
khususnya, yang dapat menimbulkan ben-
cana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Untuk mengantisipasi berbagai persoalan
yang kemungkinan akan terjadi di awal tahun
2016, maka Dewan senantiasa meminta per-
hatian kepada jajaran eksekutif dan berb-
agai komponen masyarakat daerah ini un-
tuk tetap siaga dan melakukan langkah-lang-

kah antisipasi guna meminimalisir berbagai
persoalan yang akan terjadi.

Mari kita sambut dan songsong tahun
baru, demikian Heri Wadhi, sebagai ajang
evaluasi perjalanan hidup kita selama satu
tahun sebelumnya. Mari kita perhitungkan,
kita perhatikan dan kita koreksi diri kita mas-
ing-masing karena hal ini merupakan suatu
proses pembelajaran hidup yang harus da-
pat kita ambil hikmahnya.

Marilah bersama-sama kita berniat dan
membulatkan tekad menghindari kebiasaan-
kebiasaan lama yang tidak bermanfaat pada
tahun yang lalu dan tidak mengulangi pada
tahun ini. Kita lakukan perbuatan positif se-
cara bertanggung jawab dengan niat yang
tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan tahun ini
jauh lebih baik dari tahun kemarin dan ban-
yak membawa manfaat bagi diri sendiri, ke-
luarga dan masyarakat. rrrrr rik

INI kabar gembira bagi seluruh apara-
tur sipil negara (ASN) di Kabupaten Ende.
Sebab, Bupati Marcelinus Petu berjanji akan
menaikkan tunjangan kesejahteraan daer-
ah (TKD) tahun 2016. Syaratnya, kinerja
harus ditingkatkan dan bekerja keras.

Hal ini disampaikan Bupati Marcel Petu
saat memimpin apel bersama seluruh ANS
lingkup Pemkab Ende, Senin 4 Januari 2016.

Ia mengatakan, janji untuk menaikan
TKD pada tahun 2016 ini harus dibarengi
dengan tanggung jawab ASN  dalam tugas
sesuai peran dan fungsi masing-masing.
"TKD tidak akan diberikan utuh jika para ASN
tidak melaksanakan tugas dengan baik. Yang
bekerja santai, bekerja tidak utuh tidak akan
dibagikan TKD. Untuk itu saya perintahkan
BKD dan bagian Organisasi untuk melihat ki-
nerja dari para pegawai tersebut," tegas
Marcel Petu.

Dia berharap  para pegawai tidak lagi
memiliki mental santai dalam bekerja, juga
mental ABS (asal bapa senang) karena di
tahun ini, sebut dia, tidak akan main-main
lagi apalagi dirinya sudah menggelorakan
tahun 2016 sebagai tahun perubahan, tahun
kelahiran baru  atau tahun dimana saatnya
Ende  take off. "Tinggalkan semua mental
santai termaasuk mental 'tukang jodho' (puji
berlebihan). Di depan berlaku manis kayak
gula hela, tapi di belakang berlaku sebalikn-
ya," Marcel mengingatkan.

Dia menyebutkan, tahun 2014 hingga
2015 sudah cukup untuk tahun persiapan
dan sekarang tahun 2016 saatnya take off.
Ia juga berharap para ASN  tinggalkan se-
mua hal yang buruk seiring dengan pergan-
tian tahun menuju tahun 2016. Semua keg-
agalan, keburukan untuk segera diperbaiki
dan yang baik dipertahankan dan ditingkat-

kan lagi demi sebuah perubahan.
Salah seorang warga masyarakat di Ke-

lurahan Potulando Bernadus menyatakan
dukungan terhadap program tinggal landas
Bupati Marcel. Ia menyebutkan program ini
baik dan perlu didukung sehingga kedepan
pemerintah tidak lagi hura-hura dengan se-
gala macam acara, namun fokuskan diri dalam
bekerja, dan uang untuk hura-hura yang
selama ini terjadi bisa untuk membangun
daerah ini. "Menuju Ende Lio Yang Bermart-
abat, mari kita tinggalkan pesta pora dan
hura-hura. Mari kita benahi manajemen pe-
merintahan yang hura-hura dengan fokus
pada pembangunan untuk tinggal landas.
Semoga di tahun  2016 lebih mencerahkan
dan mencerdaskan lagi sehingga harapan
untuk tinggal landas bukan sebatas jargon
namun benar-benar terlaksana," saran Ber-
nadus. nnnnn mediantt.com

TKD Ende 2016 Dinaikan Kalau PNS prestasi

PENDUDUK miskin di Nusa Tenggara
Timur (NTT) pada September 2015 berjum-
lah 1.160,53 ribu orang atau naik menjadi
22,58 persen.

Pada September 2014, penduduk miskin
NTT tercatat sudah turun mencapai 19,60
persen. Persentase penduduk miskin terbe-
sar berda di perdesaan sebesar 21,78 per-
sen, dan perkotaan sebanyak 10,68 pers-
en.

Akan tetapi selama Maret-September
2015, terjadi penurunan penduduk miskin
sebesar 0,03 persen atau menurun dari
22,61 persen pada Maret 2015 menjadi
21,58 persen pada September 2015. Pen-
duduk miskin terbesar ada di perdesaan.

Kabid Statistik Sosial, BPS NTT Martin
Suanta mengatakan itu kepada wartawan
di Kupang, Senin (4/1). Saat memberikan
keterangan, ia didamping Kabid Statistik Dis-
tribusi Desmon Sinurat. "Penduduk miskin
terbesar ada di perdesaan," ujarnya.

Garis Kemiskinan
Kenaikan angka kemiskinan mengakibat-

kan perubahan garis kemiskinan sebesar
3,14 persen yakni dari pendapatan perkap-
ita Rp297.864 pada Maret 2015 menjadi

Rp307.224 per kapita per September 2015.
Peranan komoditi makanan terhadap

garis kemiskinan jauh lebih besar dibanding
peranan komoditi bukan makanan. "Pada
September 2015, sumbangan garis kemiski-
nan makanan terhadap kemiskinan sebesar
79,92 persen," katanya.

Garis kemiskinan ialah nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan. Garis kemiski-
nan bukan makanan adalah nilai minimum
pengeluaran untuk perumahan, sandang,
pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok
non makanan lainnya. Sedangkan penduduk
miskin itu adalah yang memiliki rata-rata pen-
geluaran per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan.

Dmengukur kemiskinan, BPS meng-
gunakan konsep kebutuhan dasar. Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang se-
bagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi un-
tuk memnuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan, yang diukur menurut garis
kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

"Dan metode penmgukuran ini di pakai
BPS sejak tahun 1998, supaya hasil penghi-
tungan konsisten dan terbanding dari wak-
tu ke waktu," ujar Suanta. rrrrr lintasntt.com

Penduduk Miskin NTT
Naik 22,58 Persen

POLEMIK pelantikan 200 lebih ke-
pala daerah hasil pemilihan serentak 9
Desember 2015 di Isntana Presiden RI
mendapat tanggapan dari berbagai pi-
hak. Ada yang sepakat tetapi juga ada
yang tidak.

Diantaranya Ketua DPRD NTT, An-
war Pua Geno menilai hal itu merupa-
kan sebuah politik tersistimmatis untuk
merebut kekuasaan.

" Kalau memang hal itu terjadi, maka
kita mengalami kemunduran yang luar
biasa. merupakan suatu kemunduran
demokrasi. Pelantikan Bupati/ Walikota
itu dilakukan oleh Gubernur melalui ra-
pat paripurna DPRD. Karena merekalah
yang punya rakyat. Kalau pelantikan Gu-
bernur di Istana Negara itu wajar kare-
na dia merupakan wakil Pemerintah
Pusat di Daerah," kata Pua Geno di res-
tauran Celebes, Kupang, Kamis 31 Desember 2015. rrrrr teras ntt

Pua Geno; Pelantikan Kepala Daerah

di Istana itu Sebuah Kemunduran

Ketua DPRD NTT,

Anwar Pua Geno
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KEPALA Badan Perencanaan Pemban-
gunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ende,
Hyparkus Hepi, SE mengatakan bahwa Kabu-
paten Ende dijadikan model untuk
perkembangan program anggur merah.
Sebab program anggur merah ini berjalan
dengan baik meskipun disana -sini masih ada
kekurangan.

Demikian dikatakan Hyparkus Hepi keti-
ka dikonfirmasi EXPO NTT di ruang kerjanya
pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015.
Ketika ditanya, program anggur merah di
Kabupaten Ende sudah berjalan sejak ka-
pan, ia mengatakan sejak tahun 2011 sam-
pai dengan sekarang ini dengan rincian un-
tuk tahun anggaran 2011 dana program
anggur merah yang dibiayai oleh propinsi
NTT sebesar Rp. 5. 000. 000. 000 untuk 20
desa/kelurahan sasaran.

Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 5.
250. 000. 000 untuk 21 desa/kelurahan sasa-
ran. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 5.
250. 000. 000 untuk 21 desa/kelurahan sasa-
ran. Tahun anggaran 2014 sebesar Rp 11.
000. 000. 000 untuk 44 desa/kelurahan sasa-
ran dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp
11. 000. 000. 000 untuk 44 desa/kelurah-
an.

Sehingga total dana anggur merah yang
diterima oleh seluruh masyarakat desa/ke-
lurahan seluruhnya sebesar Rp 39. 250.

000. 000 dengan rincian sebesar Rp 37. 500.
000. 000 untuk 150 desa/kelurahan sasa-
ran, sedangkan Replikasi Kabupaten sebe-
sar Rp 1. 750. 000. 000 pada 7 desa/kelura-
han sasaran.

Menurut Hyparkus Hepi, meskipun dijadi-
kan sebagai model, tetapi perlu disadari bah-
wa sejak awal tahun 2015, semua desa/ke-
lurahan sasaran program anggur merah di-
arahkan untuk membentuk koperasi yang
difasilitasi oleh kepala desa, pendamping
kelompok masyarakat, dinas koperasi dan
Bappeda Kabupaten Ende. Namun sampai
dengan bulan September 2015 masih terda-
pat beberapa desa/kelurahan yang belum
melakukan pembentukan koperasi sehingga
pelaksanaan program masih ditangani lang-
sung oleh Pokja Desa/Kelurahan dan kelom-
pok-kelompok usaha.

Berikut perkembangan pengembalian ci-
cilan dari masing-masing tahun anggaran
untuk tahun anggaran pelaksanaan kegia-
tan program anggur merah sebagai berikut :
tahun anggaran 2011 Rp 3. 005. 292. 500.
Tahun anggaran 2012 Rp 3. 003. 317. 000.
Tahun anggaran 2013 Rp 2. 865. 318. 500.
Tahun anggaran 2014 Rp 3. 120. 097. 000
dan tahun anggaran 2015 Rp 55. 400. 000.
Artinya untuk tahun anggaran 2015 masih
banyak desa/kelurahan yang belum menci-
cil.

Semuanya sudah terbentuk
Lebih jauh dijelaskan, pelaksanaan pro-

gram anggur merah Replikasi di Kabupaten
Ende sudah berlangsung dari tahun angga-
ran 2011 sampai dengan tahun 2015. Pem-
bentukan koperasi di desa/kelurahan rep-
likasi tahun anggaran 2011 s/d 2012 belum
dilakukan dan untuk tahun anggaran 2015
semuanya sudah dibentuk dalam wadah ko-

perasi. Data koperasi dan pengembalian ci-
cilan pada desa/kelurahan tersebut antara
lain Desa Nggumbelaka di Kecamatan Lep-
embusu Kelisoke tahun 2011, nama dan je-
nis koperasi belum dibentuk. Besar dana
yang diperoleh Rp 250. 000. 000 dan jum-
lah cicilan Rp 100. 877. 000. Desa Kede-
bodu di Kecamatan Ende Timur tahun ang-
garan 2012 nama dan jenis koperasi belum
dibentuk dan besar dana Rp 250. 000. 000
dan jumlah cicilan Rp 201. 723. 000.

Desa Watuneso di Kecamatan Lio Timur
tahun anggaran 2012, nama dan jenis kop-
erasi belum dibentuk, besar dana Rp 250.
000. 000 dengan jumlah cicilan Rp 45. 818.
000. Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende
Selatan tahun anggaran 2012, nama dan
jenis koperasi belum dibentuk, besar dana
Rp 250. 000. 000 dengan jumlah cicilan Rp
201. 156. 000.

Desa Detusoko Barat di Kecamatan De-
tusoko tahun anggaran 2015, KSU Debat,
dana Rp 250. 000. 000 dengan masih dalam
proses pencairan. Desa Jejaraja di Kecama-
tan Ende tahun anggaran 2015, KSP Singga
Sama, besar dana Rp 250. 000. 000, masih
dalam proses pencairan dan Desa Embuzo-
zo di Kecamatan Nangapanda tahun angga-
ran 2015. Nama dan jenis koperasi Kambu
Mete. Besar dana Rp 250. 000. 000 dan
masih dalam proses pencairan. rrrrr rik

Ketua Bappeda Ende: Ende jadi model perkembangan Program Anggur Merah

Hyparkus Hepi-Ketua Bappeda Ende

INFORMASI yang menyesat
bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM)
di Terminal Bahan Bakar Minyak
Ende habis yang diterima EXPO NTT
pada hari Senin siang tanggal 4
Januari 2015, ternyata tidak be-
nar. Karena menurut pengakuan
dari Paskalis Erminaltus selaku Pen-
gawas Penerima, Penimbunan dan
Penyaluran TBBM Ende mengata-
kan bahwa BBM di TBBM Ende
seminggu kedepan masih dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Demikian ditegaskan Paskalis
ketika dikonfirmasi EXPO NTT di
ruang kerjanya di TB BBM Ende
pada hari yang sama pada pukul
14, 00 wita. "Siapa bilang persedi-
aan BBM (Premium, Solar dan Minyak tanah tidak ada. Mungkin karena penyaluran belum
sampai sehingga dikatakan persediaan BBM di TB BBM Ende tidak ada dan itu tidak benar,
"tegasnya.

Menurut Paskalis, posisi terakhir tanggal hari ini, untuk Premium masih ada sebanyak
543 kilo liter. Daya tahannya sampai dengan satu minggu. Untuk solar sebanyak 1. 282
kilo liter dengan daya tahannya 11 hari dan untuk minyak tanah ada 510 kilo liter dengan
daya tahan sampai dengan 16 hari.

Tidak saja premium, solar dan minya tanah yang persediaannya masih memadai,
aftur juga dan sekarang masih sebanyak 149 kilo liter dengan daya tahannya sampai
dengan 12 hari. "Jadi, jika ada yang mengisukan bahwa persediaan BBM di TB BBM Ende
menipis atau tidak ada, saya kembali tegaskan bahwa itu tidak benar, "ujarnya.

Sembari menambahkan, dalam waktu satu dua hari kedepan ada kapal tenger Putri
Jelita yang sandar di dermaga dengan mengangkut masing-masing 600 kilo liter premium
dan solar. Dengan demikian stok premium dan solar memadai dan tidak perlu dirisaukan
karena jelasnya bahwa setiap minggu sudah pasti ada kapal tengker yang mengangkut
premium, solar dan minyak tanah tiba di Pelabuhan Ippi Ende.

Jadi, lanjutnya, pelayanan TB BBM Ende tidak saja untuk masyarakat di wilayah
Kabupaten Ende. Tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dua kabupaten
lainnya yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. rrrrr rik

BINGUNG. Pemerintah Kabupaten Ende
dalam tahun anggaran 2014 lalu mendapat
bantuan dari Kementrian Republik Indone-
sia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Sarana Perdagangan Tahun 2014. Dari ban-
tuan dana tersebut telah dibangun Pasar
Ikan berupa 24 Lapak dan Kios sebanyak 12
kios di Pasar Potulando yang lebih dikenal
dengan sebutan Pasar Senggol, tapi say-
angnya bangunan yang cukup megah terse-
but sampai dengan sekarang ini belum di-
manfaatkan atau ditempati.

Menjadi pertanyaan, apakah karena
rekanan yang dipercayakan untuk menger-
jakan paket proyek tersebut belum selesai
dikerjakan ataukah yang dikerjakan tidak
sesuai dengan bestek sehingga dibioarkan
begitu saja. Apalagi seperti disaksikan EXPO
NTT, di bangunan Pasar Ikan, memang dalam
besteknya tidak ada plafon atau harus ada
plafon.

Jika harus ada plafon, maka perusahaan
tersebut harus mengerjakan, tetapi jika
tidak, memang keadaan seperti sekarang
ini. Itu artinya, tampaknya kurang bagus
jika tidak plafon, karena setiap lapak ada

gantungan kabel listrik tanpa balon listrik.
Bisa saja belum di pasang karena aliran lis-
triknya belum ada dan belum dimanfaatkan.

Lebih aneh lagi, pada bangunan kios,
tiang penyanggah bangunan itu terpasang
di dalam got. Mungkin dalam gambarnya sep-
erti itu, sayangnya konsultan yang meren-
canakan kurang professional karena seperti
disaksikandengan tiang berada dalam got itu
menyebabkan banyak sampah yang tertah-

Mubasir 24 Lapak ikan dan 12 kios di Pasar Potulando

Mubasir bangunan lapak ikan dan dibangun tanpa menghitung dampaknya

an di tiang-tiang tersebut sehingga menjadi
kotor. Boleh dilukiskan kurang profesional
dalam merancang bangunan tersebut.

Tahun ini dimanfaatkan
Kepala Dinas Perindustrian dan Perda-

gangan (Perindag) Kabupaten Ende, Nyo
Kosmas, SH ketika dikonfirmasi EXPO NTT di
ruang kerjanya pekan lalu mengakui bahwa
banyak yang mempertanyakan mengapa
banguan pasar ikan dan kios di Pasar Seng-

gol itu belum dimanfaatkan. Namun ditegas-
kan bahwa bukannya tidak mau dimanfaat-
kan atas kedua bangunan tersebut, tetapi
masih perlu disosialisasikan kepada
masyarakat yang akan memanfaatkan.

Sebab, jika tidak disosialisasikan secara
baik dan benar, akan berakibat fatal lanta-
ran bisa saja terjadi "perang" diantara
masyarakat yang memanfaatkan. "Kita
mempercayakan kepada Lurah Potulando
untuk mensosialisasikan itu dan sekarang ini
sudah saatnya untuk memanfaatkan 24
lapak ikan dan 12 kios tersebut, "ujar Nyo
Kosmas.

Ketika ditanya sampai kapan, Nyo Kos-
mas berjanji diupayakan dan tahun ini sudah
harus dimanfaatkan. Berdasarkan pantauan
EXPO NTT, khususnya di bangunan lapak,
sekarang ini, lebih pada siang hari diman-
faatkan untuk bersenang-senang dengan
domino. Apakah tempat tersebut dijadikan
sebagai arena "berjudi" atau bersenang-
senang, semuanya ini kembali kepada mere-
ka-mereka yang memanfaatkan tempat
tersebut dan menikmati permainan domino
itu. rrrrr rik

Fransiskus Erminaltus:

Di Flores, BBM masih aman

Fransiskus Erminaltus

MASYARAKAT di Kabupaten Ende
harus angkat jempol untuk Bupati Ende, Ir.
Marselinus Y. W. Petu. Karena bangunan
gedung Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga yang berlokasi di Jalan Soekarno
Ende lanjut dik-
erjakan dalam
tahun ini dengan
alokasi angga-
ran sebesar Rp
6. 500. 000.
000.

Terima kasih
yang sama juga
disampaikan ke-
pada Ketua
DPRD Ende, Heri
Wadhi bersama
29 Anggota
Dewan lainnya
yang telah mer-
estui dan meny-
etuji anggaran
untuk lanjut
membangun ge-
dung kantor Di-
nas PPO terse-
but. Demikian
dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Ende, Hyparkus Hepi, SE di ruang kerjanya
di instansi tersebut pekan lalu.

Ketika ditanya apa benar dilanjutkan
pembangunan tahun ini, Hyparkus Hepi den-
gan tegas mengatakan bahwa benar diker-
jakan dalam tahun ini karena anggarannya
sudah teralokasi dalam Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Ende Tahun Anggaran (TA) 2016 yang diteta-
pkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember
2015.

Menurutnya, proses dibangunnya
kembali gedung kantor Dinas PPO terse-

but tetap melalui mekanisme sesuai den-
gan regulasi yang ada. Dan Bupati Ende,
Marselinus Petu mempercayakan kepa-
da Ir. Mario Lanamana untuk mengawasi
pelaksanannya, apalagi sebagai mantan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Kabupaten Ende. "Jadi, tahun ini lanju-
tan pembangunan gedung Dinas PPO
Kabupaten Ende dikerjakan, "tegas Hy-
parkus Hepi. rrrrr rik

2016 Proyek Kantor Dinas PPO lanjut
dikerjakan dengan dana Rp 6, 5 miliar

Gedung Dinas PPO Kabupaten Ende
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KEPALA DESA LIDOR, Kecamatan Rote
Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Nusa
Tenggara Timur (NTT) Yoppi O Hilly ditembak
mati saat bertamu di rumah salah satu war-
ganya, Minggu 3 Januari 2016 sekitar pukul

22.00 Wita. "Pelaku penembakan diduga
menggunakan senjata api rakitan," kata Ke-
pala Bidang Humas Polda NTT Ajun Komisa-
ris Besar Julest Abraham Abast, Senin 4 Jan-
uari 2016. Yoppi ditembak saat akan men-
inggalkan rumah warga bernama Matias
Bala. Peluru mengenai kepala bagian kanan
dan dahi dan tewas di tempat. Adapun Ma-
tias Bala menderita luka di bagian kepala,
dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat
perawatan. jenasah Yoppi telah dievakuasi
ke rumah sakit untuk menjalani otopsi.

Menurutnya saat Yoppi keluar dari ru-
mah, tiba-tiba muncul seseorang mengen-
dari sepeda motor dan langsung mengelu-
arkan tembakan, kemudian melarikan diri.
Polisi telah memeriksa tiga saksi terkait ka-
sus ini. "Saat ini polisi sedang memburu pel-
aku penembakan," kata Dia.

Dugaan selingkuh
Kejadian penembakan gelap yang terja-

di hingga merenggut nyawa Yoppi O. Hilly,
Pejabat Kepala Desa Lidor Kecamatan Rote
Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Nusa Teng-
gara Timur (03/01) sekitar pukul 22:00 Wita
dirumah warga Matias Balla tersebut diakui
Apriana Balla, S.Pd kalau korban berada di
rumahnya karena ada hubungan terlarang

dengan dirinya. Demikian hal ini disampai-
kan oleh Kabag Reskrim Polres Rote Ndao
AKP Benediktus Min yang ditemui di RSUD
Baa Senin 4 Januari 2016 sekitar usai melaku-
kan evakuasi jenasah korban ke RSUD set-
empat untuk dilakukan otopsi.

Kapolres Rote Ndao AKBP Murry Mirran-
da yang dikonfirmasi melalui Kabag Reskrim
Polres Rote Ndao AKP Benediktus Min. Ia
mengatakan, pihak Polres setelah meminta
keterangan sementara dari saksi Apriana
Balla,S.Pd dan ketiga orang adiknya yang
dibawah pihak Polres setelah kejadian, diper-
oleh keterangan dan pengakuan dari Apri-
ana Balla kalau dia dan korban sedang men-
jalin hubungan pacaran.

Kabag Reskrim Benediktus Min saat
dikonfirmasi, Ia. menjelaskan, sesuai den-
gan keterangan saksi Apriana Balla, Korban
datang kerumahnya Minggu 3 Januari 2016
pukul 18:00 sore dan saat itu Ayahnya Ma-
tias Balla dan ketiga orang adiknya berada
dirumah. Tujuan datang kerumahnya kare-
na ada urusan administrasi sehubungan den-
gan Apriana Balla adalah salah satu staf di
Kantor Desa Lidor Selanjutnya, sekitar pukul
21:00 wita Ayahnya Matias Balla pergi men-
inggalkan Apriana Balla bersama ketiga or-
ang adiknya dan Korban. Matias Balla pergi
karena untuk menghadiri acara pesta.

Beberapa saat setelah Ayahnya pergi,
Kata Apriana kepada pihak Reskrim saat
meminta keterangan, Ia menyuruh ketiga
orang adiknya untuk tidur dan tinggalkan
mereka berdua. Saat itu, sempat terjadi
pertengkaran antara korban dan Apriana
yang mengakui kalau dirinya dengan korban

sedang menjalin hubungan pacaran. Selain
itu, Kata Kabag Benediktus. Apriana men-
gakui sebelum terjadi penembakan terhadap
korban, keduanya melakukan hubungan
badan selayak suami isteri disebelah timur
rumahnya. Diceritakan oleh Apriana, Sete-

lah selesai berhubungan mereka berdua
duduk pada sebuah bangku diteras rumah.
tidak lama kemudian dua unit motor melintas
melewati depan rumah tanpa menghidup-
kan mesin. Kemungkinan ada rasa curiga lalu
korban keluar pergi melihat motor miliknya
yang sedang parkir didepan pintu pagar dan
beberapa saat kemudian korban kembali me-
nemui Apriana tapi sudah tidak beralas kaki
karena ditinggalkan di sisi motornya.

Selanjutnya, dijelaskan pula, Keduanya
tetap kembali duduk diteras rumah dan set-
elah itu Apriana bangun dan masuk kedalam
rumah diikut korban namun belum masuk
kedalam rumah sudah disambut tembakan.
Menurut Apriana Balla, Kata Kabag Reskrim,
korban saat itu masih berdiri di pintu sambil
berkata " Adik simpan itu dokumen su" dan
usai korban berkata demikian, langsung bu-
nyi tembakan yang mengena korban dan
langsung jatuh sehingga Apriana pun den-

gan spontan berteriak histeris "kepala desa
ditembak" katanya. Selanjutnya, dijelaskan
pula oleh Kabag Reskrim, sesuai Pengakuan
dari istri korban, kalau Ia(isteri) menduga
korban Pjs Kepala Desa Yoppi O. Hilly sua-
minya dan Apriana Balla sedang menjalin
hubungan perselingkuhan. Menurut Isteri
korban, kalau korban setiap hari keluar ru-
mah saat sore hari dan baru pulang keru-
mahnya sektar pukul 04:00 dini hari. Un-
gkap Kabag Reskrim sesua pengakuan istri
korban.

Terkait pelaku penembakan gelap yang
menewaskan korban Yoppi O Hilly, Kabag
Reskrim mengatakan, pihaknya akan beru-
paya semaksimal mungkin untuk secepatnya
menumkan pelaku dalam kasus ini. " Kita akan
berupaya untuk menemukan TSK dalam wak-
tu secepatnya" Ujar Beni Min. Informasi yang
diperoleh di RSUD Baa ditemukan dua butir
peluru yang terbuat dari potongan besi be-
ton bersaran ditubuh korban Pantauan di
Rumah Sakit Umum Daerah Baa. Korban di-
lakukan otopsi oleh tim dokter forensik dari
Polda NTT. setelah itu jenasah korban
dibawah kembali oleh keluarga kerumah duka
di Dusun Mundek Desa Persiapan Mundek
kecamatan Rote Barat Laut.

Jenasah korban diberangkat dari rumah
Sakit Umum Baa pukul 15:05 wita dan tiba
dirumah duka pukul 16:25 Wita dengan
menggunakan mobil Ambulance milik Pemda
nomor Polisi DH 112 YU. Nampak hadir di
RSUD Baa dalam otopsi jenasah korban,
adalah Kapolres Rote Ndao AKBP Murry
Miranda dan Wakapolres Rote Ndao AKBP
Nicodemus Ndolu, Kabag Reskrim, dan
sejumlah anggota dari Polres dan Polsek,
Mantan Kades Lidor Anderias Adu, Kadis
Koperasi dan UKM Kab Rote Ndao Eduard
Ndolu,SH, sejumlah warga desa Lidor dan
Kelurga duka. Selain itu, Plt Ketua DPRD Kab
Rote Ndao Petrus J.Pelle,S.pd dan sejum-
lah Anggota DPRD diantaranya Deni Zachar-
ias, Nur Y Ndu Ufi, Charli Lian, dan Deny
Mooy. rrrrr lintasntt/ RevolusiNews

Penembakan di Rote, Kepala Desa Tewas

Tim Dokpol dari RS Bhayangkara Kupang saat mengotopsi jenazah
Yoppi O. Hilly, korban penembakan

oleh orang tidak dikenal

BUPATI Rote Ndao, Drs Leonard
Haning,MM dalam pesanya Saat ibadah
syukuran tutup tahun 2015 di kediamannya
dirumah Jabatan Bupati Rote Ndao,1 Janu-
ari 2016 mengatakan mengakhiri tahun 2015
dan memasuki tahun 2016 ada yang gembi-
ra adapun yang cemas, karena tahun 2016
masih penuh dengan teka-teki dan rahasia.

Dikatakan Haning,tahun 2016 banyak
tantangan yang harus dikerjakan dan buka
lembaran baru di tahun yang baru, kita akan
tulis apa yang kita buat, dan buat apa yang
kita tulis

Diharapkan haning sukses 2016 harus
lebih baik lagi dari sebelumnya. Oleh karena
itu, ada sejumlah kepala SKPD yang tidak
mampu sebaiknya jadi penonton. Sebagai
sulung saya sampaikan, Ada dua hal yang
harus saya sampaikan, ada yang kerja berk-
eringat dan ada yang kerja tidak berkerin-
gat, tapi makan berkeringat oleh karena itu,
yang seperti itu sebaik Menjadi penonton
agar bisa melihat, jika sudah melihat akan
mengatakan saya mau bergabung.

Haning dalam kesempatan itu pula men-
gajak para Kepala SKPD, Kapolres Rote Ndao,
Danlanal Pulau Rote bahwa sebagai Kepala
daerah dan Pesan sebagai sulung hanya 1
kata mari dalam perbedaaan dalam satu lang-
ka, nafas, bangun daerah tugas pokok demi
tujuan kesehajateraan, kita buka hati ruang,
yang sulit jadi muda yang tidak bisa jadi Agar
tumbuh jadi besar, ini yang saya sampaikan
agar kita jabarkan dalam tugas dan tangung
jawab kita masing-masing.

Saya sebagai Sulung harus tegaskan di-
tahun 2015 ada pejabat Kerja yang berker-
ingan. Ada pula yang kerja tidak berkerin-
gan, justru makannya yang yang berkerin-
gan. Kerja tidak berkeringan makan berker-
ingan, dinamakan pejabat abal-abal, jika dia
selalu menentang, dia masa bodoh Saya
sebagai sulung, yang katakan abal-bal se-
baiknya jadi penonton agar bisa belajar. Ada
yang cemas tinggaal 2015, ada cemas penuh

Pesan Bupati Haning, Akhir Tahun 2015
dengan rahasia hidup, momentum malam ini,
ada satu hal yang harus titipkan, Boleh bang-

ga dan cemas, Bangga karena menulis se-
suatu di 2015, dan masuk 2016, masih
merunduk kepala karena penuh tantangan
yang sama-sama kita tulis dilembaran per-
tama.

Pesan sebagai sulung hanya satu. Mari
dalam perbedaaan dalam satu langka,
nafas, bangun daerah tugas dan pokok tu-
gas kesejateraan, kita buka hati, ruang,
yang sulit jadi muda yang tidak bisa jadi.Agar
tumbuh jadi besar, ini yang saya sampaikan
agar kita jabarkan tugas Tantangan kede-
pan jauh lebih berat, saya dengan wakil
Bupati Canangkan Sukses Kerja 2015.

Hadir dalam kesempatan itu, Danlanal
Pulau Rote Letkol Laut P Birawa, Kapolres
Rote Ndao, AKBP Murry Miranda,S.IK. Sek-
da Rote Ndao, Drs. Jonas Selly,MM. para
kepala SKPD Kabupaten Rote Ndao. rrrrr ido

Drs. Leonard Haning, MM

SEBANYAK 37 anggota polisi mendap-
atkan kenaikan pangkat 1 Januari 2016.
Penyerahan tanda kepangkatan dilakukan
langsung oleh Kapolres Rote Ndao, AKBP
Murry Mirranda, S.IK.Sebanyak 37 person-
el Kepolisian Resor Rote Ndao, Nusa Teng-
gara Timur, naik pangkat satu tingkat terhi-
tung pada Januari 2016.

Kapolres Rote Ndao AKBP Murry Mirran-
da, S.IK di Sebelah Kali Beach,Kelurahan Na-
modale, Jumat (1/1/16), mengatakan kenai-
kan pangkat ini terdiri atas AKP ke KOMPOL
sebanyak dua orang atas nama Nicodemus
Ndoloe, SE dan Pieter M Johannis.

Lalu Aipda ke Aiptu sebanyak tiga or-
ang, Bripka ke Aipda sebanyak satu orang,
Brigpol ke Bripka sebanyak tujuh belas or-
ang, Briptu ke Brigpol sebanyak tiga belas
orang. Sementara satu orang lainnya naik
pangkat dari Bripda ke Briptu.

Pantauan media ini, uniknya sebelum
menggelar upara kenaikan pangkat di laut,
para personel Polres Rote Ndao dipimpin
Kapolres Rote Ndao AKBP Murry Mirranda

berjalan kaki lima belas kilo meter dari Mapol-
res Rote Ndao menuju Sebelah Kali Beach
dengan melewati 10 titik pos yang telah dise-
diakan. Dengan rute melintasi hutan, kali dan
bukit terjal dilewati dengan penuh seman-
gat, sesekali di setiap pos latihan fisik, lari,
push up, sit up dan lainnya. Selain itu, peny-
erahan kenaikan pangkat itu unik. Karena
biasanya dilakukan di ruangan atau hala-
man Mapolres, tetapi kali ini kenaikan
pangkat justru dilaksanakan di laut, Sebelah
Kali Beach.

37 Anggota Polisi Naik Pangkat di cebur diLaut

Para polisi dicebur di Laut

"saya membuat tradisi baru, kita laku-
kan ini supaya menjadi suatu tradisi ke
depannya. Ini akan menjadi pengalaman dan
kenang-kenangan bagi personel, bagaima-
na mereka merasakan bahwa naik pangkat
itu tidak mudah," katanya."Saya mengucap-
kan selamat kepada anggota yang telah naik
pangkat," kata Murry Miranda saat upacara
kenaikan pangkat di Sebelah Kali Beach.

Ia mengatakan kenaikan pangkat meru-
pakan salah satu bentuk penghargaan ser-
ta kesejahteraan yang diberikan oleh nega-
ra sebagai imbalan atas prestasi dan peng-
abdian setiap anggota polri.

"Saya berharap untuk lebih meningkat-
kan kinerja, disiplin, wawasan, etos kerja,
loyalitas dan pengabdian dalam melaksana-
kan tugas ke depannya," katanya.

Sementara itu, Kompol Nicodemus Ndo-
loe mengatakan dirinya sangat bangga dan
bersyukur atas penghargaan tersebut. "saya
sangat bersyukur dan berbangga, ini karena
TUHAN, karena dari AKP ke KOMPOL butuh
perjuangan yang luar biasa" cetus mantan

Kapolsek Oebobo itu."semua Polres tidak
melaksanakan seperti ini. Ini baru pertama
kali Polres Rote Ndao lakukan seperti ini. "kami
bangga karena pimpinan kami, pak Kapolres
bersama dengan kami ikut berjalan kaki melin-
tasi sepuluh pos tersebut. Itu lah Ing Ngarsa
Sung Tulada (di depan, seorang pendidik harus
memberi teladan atau contoh tindakan yang
baik), Tut Wuri Handayani (dari belakang se-
orang guru harus bisa memberikan dorongan
dan arahan) itu yang kami rasakan di Polres
Rote Ndao" kata Ndoloe. rrrrr totu
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KEPOLISIAN Resort (Polres) Rote Ndao
telah melakukan berbagai kegiatan deteksi
dini dan deteksi aksi kelompok radikaliseme
yang terpengaruh paham radikal ISIS namun
untuk wilayah Kabupaten Rote Ndao tidak
ditemukan, berbagai langkah antisipasi den-
gan bekerja sama dengan instasi terkait,
masyarakat, tokoh lintas umat beragama
serta melaksanakan berbagai kunjungan ke
masyarakat di sepuluh kecamatan se kabu-
paten Rote Ndao demikian diungkapkan Ka-
satgas VI Kontra Radikal & Deradilakisasi Pol-
res Rote Ndao IPTU Yohny F. Makandolu, SH.

Kegiatan yang dilaksanakan hari ini 30/
12/2015 dibeberapa Desa di wilayah Keca-
matan Lobalain berlangsung secara mara-
ton mengambil tema Radikalisasi Pancasila
dan Revolusi Mental di pulau terselatan
NKRI" merupakan kegiatan terkahir ditahun
2015 yaitu melaksanakan kunjungan ke ber-
bagai kelompok masyarakat dan kelompok
umat beragama, kegiatan tersebut sebel-
umnya telah dijadwalkan dari 29 Juli- 31
Desember 2015 sesuai dengan program pri-
oritas Kapolri.

Dalam kunjungan ke masyarakat dijelas-
kan lebih baik masyarakat mengikuti radikal-
isasi Pancasila dan revolusi mental untuk
menangkis masuk dan berkembangnya ba-
haya radikalisme di Indonesia. Salah satun-
ya adalah gerakan ISIS, yang belakangan
diketahui terindikasi dengan jaringan teror-
isme. Menurutnya Yohny nilai-nilai Pancasila
di era sekarang hanya sebatas hafalan dan
tidak diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Selama ini, implementasi tidak
sampai tujuan sehingga harus melakukan
radikalisasi Pancasila dan revolusi mental
untuk menangkis radikalisme. Akibat nilai-
nilai Pancasila yang tidak membumi, gera-
kan radikalisme juga tumbuh subur seiring
dengan meningkatnya angka kemiskinan dan
pengangguran di Indonesia. Kemiskinan dan
pengangguran menjadi pintu masuk gera-

BUPATI Rote Ndao, Drs.Leonard
Haning.MM didampingi Wakil, Jonas C
Lun.S.Pd untuk memimpin apel pagi perdana
tahun 2016 bertempat di halaman depan
kantor bupati, senin 4 Januari 2015. Bupati
Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM dalam
kesempatan ini mengatakan bahwa Pemer-
intah daerah kabupaten Rote Ndao serius
menindaklanjuti edaran Surat Keputusan
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs, Frans
Lebu Raya yang telah mengeluarkan Surat
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
dengan Nomor 70/KEP/HK/2015 tentang Cuti
bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur diluar cuti bersama nasional tahun
2015.

Dalam Surat Keputusan Gubernur NTT,
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang tidak
masuk kantor pada pada jam masuk kantor
setelah libur maka akan dikenakan sanksi
berupa pemotongan dana tambahan peng-
hasilan kesejahteraan sebesar 25 %. "pel-
aksanaan dan tanggung jawab persoalan
ini saya serahkan kepada wakil bupati dan
Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memindak-

lanjuti hasil temuan ini" kata Haning.
Masih menurutnya, Kepala SKPD selaku

PPK dalam sebuah organisasi atau instansi
harus mampu mendidik staf dengan mem-

berikan dokumen aturan yang berlandasan
hukum agar sama-sama dipahami dengan
baik sehingga instruksi saya adalah tinggal-
kan tahun 2015 dan lakukan yang terbaik di
tahun 2016 karena beban tahun 2016 meru-
pakan sebuah tugas dan tanggung jawab
yang lebih besar lagi dan berat bagi kita se-

mua.  "Kepala SKPD harus mampu mendidik
staf, jangan sedikit sedikit lapor ke bupati
supaya saya yang selesaikan, giliran saya
memberikan teguran yang bermaksud un-

tuk kebaikan maka pihak-pihak tertentu
membuat opini di masyarakat untuk mem-
benci saya" ujar Haning.

Sementara itu, Wakil bupati, Jonas C.
Lun, S.Pd mengatakan bahwa pemerintah
daerah kabupaten Rote Ndao serius untuk
mengadili PNS yang tidak hadir sesuai den-

gan hasil laporan dari Badan Kepegawaian
Daerah(BKD) kabupaten Rote Ndao terkait
edaran SK Gubernur NTT dan PP nomor 53
tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

Kedepannya, SKPD harus memberikan
pemahaman kepada staf tentang disiplin
PNS yang melanggar peraturan tersebut di-
sertai ditindak lanjuti sehingga ketika apabi-
la ada oknum atau yang bersangkutan men-
galami hal tersebut maka tindaklanjutnya
sudah jelas.

Di tahun 2016, setiap hari sabtu dari
tiap SKPD harus melaporkan kembali jum-
lah kekuatan PNS yang hadir dan ada di
dalam daerah ini sehingga kondisinya sep-
erti apa kita sudah tahu persis berapa
kekauatan yang mengikuti apel kekuatan.
"berapa staf yang melaksanakan tugas
luar, sakit, ijin belajar, ijin berhalangan
karena sesuatu hal yang penting sehing-
ga hal ini dapat dikendalikan dengan baik
dan terkait pelanggaran tersebut, masing-
masing SKPD bisa mempertanggungjawab-
kan jumlah real person" kata Lun.

rrrrr humas rote ndao

Bupati Apel perdana tahun 2016 dipelataran Kantor Bupati Rote Ndao

Bupati Haning Pimpin Apel perdana tahun 2016

MENSYUKURI berkat dan penyertaaan
Tuhan Yang Maha Esa sehingga 37 personil
Polres Rote Ndao yang terdiri dari 2 orang
perwira dan 35 orang bintara memperoleh
kenaikan pangkat dan pelaksanaan tugas
pengamanan Natal 2015 dan Tahun Baru
2016 yang telah berjalan aman maka Polres
Rote Ndao melaksanakan acara syukuran
Korps Raport dan Pasca Pengamanan Natal
2015 dan Tahun Baru 2016 di halaman depan
Polres Rote Ndao, sabtu ( 2/01/16 ) malam.

" Kami sadar tugas kami berjalan den-
gan baik karena penyertaaan Tuhan Yang
Maha Esa serta dukungan dari kita semua
baik Pemkab Rote Ndao, Kodim 1627, Lanal
Pulau Rote bahkan seluruh lapisan
masyarakat. Untuk itu pada kesempatan ini
saya sampaikan terima kasih. Kita doakan
daerah ini terus aman " ucap Kapolres Rote
Ndao, AKBP. Murry Mirranda, S.Ik.

Dikatakan Kapolres Murry, Instansi yang
dipimpinnya patut berbangga sebab selain
tugas terlaksana dengan baik, 37 personil

KASUS Perceraian merupakan masalah
krusial diwilayah Rote Ndao, bagaimana
tidak, di tahun 2014 dan tahun 2015, menu-
rut data yang di himpun di Pengadilan
Negeri (PN) Rote Ndao, kasus perdata pada
tahun 2014 sebanyak 30 kasus perdata
terdiri dari 20 kasus penceraian dan 10 ka-
sus tanah.

Sedangkan tahun di 2015 terdapat 25
kasus perdata, terdiri dari 13 kasus
penceraian dan 12 kasus tanah Demikian
diungkapkan wakil Ketua Pengadilan Rote

BERTEMPAT diruang utama Pengadilan
Negeri Rote Ndao, Selasa 29 Desember 2015
empat pejabat eselon empat di PN Rote Ndao
dilantik wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote
Ndao Ari Wahyu Irawan,SH.MH.

Empat pejabat yang dilantik itu yakni
Carles O Finmeta, jabatan lama wakil seker-
taris, jabatan baru Sekretaris Pengadilan
Negeri Rote Ndao., Enny Mardiana Nalle ja-
batan lama Kepala Urusan Keuangan, jaba-
tan baru Kepala Sub bagian umum dan
Keuangan Pengadilan Negeri Rote Ndao.,
Mario Adolfino, SE jabatan lama Kepala uru-

MENGAWALI tahun 2016, Bupati Rote
Ndao, Drs. Leonard Haning, MM melakukan
pertemuan dengan beberapa kontraktor
yang belum menyelesaikan pekerjaan fisik
di lobi lantai I kantor Bupati, Sabtu 2 Januari
2016 untuk membahas paket pekerjaan fisik
yang belum selesai.

Dalam pertemuan tersebut beliau
didampingi oleh Plt. Asisten Perekonomian
dan Pembangunan, Drs. Jonas M. Selly, MM,
Kadis PU, Ir. Dominggus Modok, MT Kabag
Sunpro, Drs. Wilhelmus Mooy, M.Si, Direk-
tur RSUD Baa, Kadis Kesehatan, drg.
Suardy, Kabag Administrasi Tata Pemerin-
tahan, Drs. Melyanus Mandala.

Dikatakannya, pertemuan antara pemer-
intah dan kontraktor merupakan inisiatif pe-
merintah untuk membahas pekerjaan fisik
yang belum selesai pekerjaannya setelah
memasuki batas waktu kalender yang diten-
tukan. Dari masing-masing paket ini dikuali-
fikasikan menjadi dua kelompok yakni terda-

Polres Rote Ndao mendapatkan penghar-
gaan kenaikan pangkat setingkat lebih ting-
gi. "Dengan kenaikan pangkat tentunya
tanggungjawab akan semakin besar, untuk
itu kepada saudara-saudara yang mendap-
atkan penghargaan ini, tingkatkan kinerja
saudara dalam pengabdian mengayomi dan
melindungi serta memberikan rasa aman ke-
pada masyarakat sebagai bentuk rasa
syukur kepada Tuhan," ungkap Kapolres
Murry.

Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Han-
ing, MM melalui Sekretaris Daerah, Drs. Jo-
nas M. Selly, M.Si mengatakan suasana
aman dan nyaman bagi masyarakat kabu-
paten Rote Ndao selama perayaan hari raya
keagamaan tahun 2015 diataranya Maulid
Nabi Muhammad SAW 24 Desember 2015 ,
Natal 25 Desember 2015 dan tahun baru
2016 tidak terlepas peran Polres Rote Ndao,
Kodim 1627, Lanal Pulau Rote, Sat Pol PP
serta semua pihak. " Kepada kita sekalian
terutama bagi anggota yang bertugas melak-

r Polres Ronda Buat Syukuran Korps Raport Dan Pasca Pengamanan Natal 2015 Dan Tahun Baru 2016

Bupati : Natal Dan Tahun Baru Aman, Tidak Terlepas Dari Peran Semua Pihak Termasuk Kepolisian
sanakan tugas khusus pengamanan saya
sampaikan terima kasih sebaba saudara-
saudara telah melaksanakan dengan baik
dengan menanggalkan berbagai kepentin-
gan demi memberikan rasa aman dan nya-
man bagi masyarakat Rote Ndao," kata Bu-
pati Haning. Selain itu beliau juga menyam-
paikan selamat berbahagia bagi 37 personil
Polres yang memperoleh kenaikan pangkat.
" Selamat berbahagia bagi saudara-saudara
bersama keluarga yang juga turut merasa-
kan dampak dari kenaikan pangkat tersebut

karena yang pasti setiap kenaikan pangkat
pasti ada penambahan penghasilan," lanjut
Bupati Haning.

Secara khusus beliau menyampaikan ter-
ima kasih kepada Kapolres Rote Ndao yang
merangkaikan acara syukuran ini dengan
berbagai acara hiburan diantaranya pesta
kembang api, tari-tarian oleh Polwan Polres
Rote Ndao untuk menghibur masyarakat Rote
Ndao, selain itu dilaksanakan lelang lagu dan
hasil lelang akan disumbangkan bagi kaum
duafah. rrrrr humas pemkab rote ndao

kan ISIS ke Indonesia. Karena saat ini, ada
indikasi aktivis ISIS juga terkait dengan jar-
ingan terorisme di Indonesia. Kalau sampai
paham ISIS dan terorisme saling berkaitan,
maka ibarat api dan bensin, akan menyebar
ke mana-mana. Kasatgas VI IPTU Yohny F.
Makandolu, SH yang di damping Bripka Yogi
Mulyana yang ditemui media ini di sela-sela
kegiatan menjelaskan, saat ini yang lebih
penting adalah bagaimana upaya nyata un-
tuk menangkal gerakan radikalisme yang
mengancam keutuhan kehidupan berbang-
sa dan bernegara ? maka Polri melibatkan
seluruh elemen masyarakat. Karena selama
ini, pelibatan seluruh elemen masyarakat
Rote Ndao belum berjalan maksimal.

Sehingga Polri perlu duduk bersama
masyarakat untuk merumuskan hal terse-
but, setidaknya dengan melibatkan
masyarakat dan berbagai tokoh lintas umat
beragama bisa di temukan cara untuk mem-
bentengi masyarakat terutama anak-anak
agar tidak terpengaruh visi dan misi kelom-
pok melalui berbagai sumber terutama me-
dia social,jika tidak dilakukan akan sulit men-
emukan upaya yang komprehensif dalam
menangkal dan mencegah paham radikalis-
me. Pemahaman tentang bahaya radikalis-
me tidak cukup hanya menjadi konsumsi pe-
merintah dan aparat keamanan. Tetapi
bagaimana masyarakat diberi pemahaman
yang utuh tentang kondisi masyarakat itu
sendiri.Dengan begitu, paham radikal yang
menjadi kekhawatiran pemerintah bisa di-
tangkal. Kalau pun ada yang mencoba meny-
usupkan paham-paham tersebut, tentu akan
ditolak karena sudah adanya pemahaman
masyarakat. Saya sangat mengapresiasi
kerjasama yang baik kelompok pimpinan lin-
tas umat beragama dan masyarakat yang
sangat peduli dengan permasalahan terse-
but sehingga tercipta toleransi antara umat
beragama dan ideologi tetap pancasila dan
NKRI menjadi harga mati. rrrrr ido

Tangkal Paham Radikalisme
dikabupaten Rote Ndao

pat paket pekerjaan fisik dan pengawasan
tahun anggaran 2015 dan akan ditender-
kan pekerjaan fisiknya lagi pada tahun ang-
garan 2016 sebanyak 16 (enam belas ) pa-
ket.

Sementara kelompok kedua adalah pa-
ket pekerjaan fisik dan pengawasan tahun
anggaran 2015 yang tidak ditenderkan mau-
pun tidak selesai akibat pemutusan hubun-
gan kerja (PHK) yang dianggarkan kembali
dari dana silpa tahun anggaran 2015 ada 9
(sembilan ) paket. "kepada para kontraktor,
saya menyampaikan bahwa kita semua or-
ang Rote, oleh karena itu mari kita sama -
sama bangun Rote dengan segera menye-
lesaikan pekerjaan yang masih tertunda
demi untuk kemaslahatan masyarakat Rote
Ndao" Kata Haning. Bagi kontraktor yang
pekerjaannya belum selesai agar membuat
surat pernyataan kesanggupan menyelesai-
kan pekerjaan selama 50 hari kalender sam-
pai final 100%.rrrrr humas kab rote ndao

Bupati RND : Membangun Rote Harus Dari Hati

Empat Pejabat Eselon IV PN Rote Ndao Dilantik
san kepegawaian, jabatan baru Kepala Sub
Bagian kepegawaian Organisasi dan tata
laksana Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Selanjutnya, Andreas Nong,SH jabatan
lama staf kepanitraan Pidana jabatan baru
Kepala Sub bagian perencanaan Teknologi
Informasi dan Pelaporan pengadilan Negeri
Rote Ndao. Pantauan media ini, sekitar pukul
11.30 WITA (29/12) para pejabat yang di-
lantik itu didampingi rohaniawan Kristen Prot-
estan Pdt. Aply Koso Bili,S.Th. sementara
Roahniawan Katolik dipimpin Romo. Alo
Lake,Pr. rrrrr totu

Ndao, Ary Wahyudi Irawan,SH.,MH melalui
Panitra Muda Perdata, Moses E Dethan
kepada media ini di ruang kerjanya, Selasa
(29/12).

Dikatakannya, angka percerain terse-
but terbanyak adalah warga yang berpro-
fesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),
anggota Polri dan urutan ketiga masyarakat
biasa. Dari sejumlah kasus yang ada, ada
yang sudah diputuskan pengadilan Negeri
Rote Ndao, adapula dalam proses sidang.
rrrrr totu

Perceraian Dominasi

Kasus Perdata di Rote Ndao
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KESEHATAN

KEMENTRIAN Agama Kabupaten Timor
Tengah Selatan senin, 4 Januari 2016 ber-
tempat di Aula Kantor Kementrian setempat
mereyakan Hari Ulang Tahun Kemetrian Re-
publik Indonesia yang ke-70 tahun yang
jatuh pada tanggal 3 Januari 2016 dan ac-
ara tersebut dipadukan dengan Natal ber-
sama karyawan sebagai wujud sukacita atas
Lahirnya Yesus Kristus sang bayi natal. Pada
ulang tahun yang ketujuh puluh ini Kemen-
trian Agama RI mengusung Tema " Menegu-
hkan Revolusi Mental Untuk Kementerian
Agama Yang Bersih dan Melayani". Demikian
penyampaian dari Kepala Kementerian Aga-
ma Kabupaten Timor Tengah Selatan Sat-
urlino Correia pada acara HUT dan Natal
bersama seluruh karyawan/karyawati dan
Guru agama Kristen maupun Islam diseluruh
kabupaten TTS.

Acara HUT kemeterian Agama di hadiri
oleh Bupati TTS  Ir. Paul V. R Mella, M.Si,
Dandim 1621 TTS, Kapolres TTS, Forkompi-
da TTS, Forum Komunikasi Antar Umat Be-
ragama kabupaten TTS, dan Pimpinan serta
Kepala BUMD dilingkup kabupaten TTS.
Dalam acara tersebut Bupati TTS  bertindak
sebagai Inspektur Upacara, dan pada kesem-
patan itu Bupati Paul V.R Mella membacakan
sambutan dari Menteri Agama Republik In-
donesia Lukman Hakim Syaifudin yang men-
gatakan bahwa eksistensi kementerian ag-
ama menginstruksikan hadirnya negara un-
tuk memberikan jaminannya terhadap ke-
hidupan beragama dan kemerdekaan untuk
memeluk agamanya serta beribadah sesuai
dengan kepercayaan yang dianutnya.

Lebih lanjut Lukman Hakim menegaskan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indone-
sia sekalipun bukan negara agama namun
bukanlah negara sekuler yang memisahkan
agama dari kehidupan bernegara, oleh kare-
na iti negara melalui kementrian agama harus
dapat memfasilitasi pelayaan keagamaan
bagi setiap warga negara secara adil dan
proporsional seperti pelayanan pencatatan
nikah, talak dan rujuk termasuk peradilan
agama, pendidikan agama dan pelayanan
kenaikan haji serta upaya untuk tetap mem-
bina kerukunan hidup umat beragama, dan
Lukman Hakim juga meminta agar kementri-
an agama mampu mempertajam program-
programnya sehingga dapat memberikan
andil yang besar untuk mencerdaskan dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan

mampu mensejahterakan bangsa serta tetap
menjaga supremasi nilai-nilai keagamaan se-

bagai spirit pembanguna bangsa yang tidak
dapat tergantikan.

Kepala Kementrian Agama Kabupaten TTS
Saturloni Correia pada kesempatan tersebut
menghimbau seluruh karyawan karyawati Ke-
mentrian Agama dikabupaten TTS agar di Ul-
ang Tahun Kemetrian Agama yang ke-70 ini
mampu menunjukan semangat dan etos kerja
yang tinggi berdasarkan lima budaya kerja ke-
mentrian agama yang ada yakni mengedepan-
kan profesionalisme, inovasi, Tanggung jawab
dan keteladanan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

Lebih lanjut Saturlino mengatakan bah-
wa sebagai karyawan juga harus tetap men-
jaga dan mempertahankan semangat kego-
tong royongan dalam hidup beragama, men-
jaga persatuan dan kesatuan, mampu
menunjukan idealisme, dedikasi, loyalitas
kerja dan memupuk semangat persatuan
dengan terus memperkokoh persaudaraan
dalam tugas pelayanan sehingga tercipta
suasana kerja yang aman, lancar dan penuh

Bupati TTS Hadiri HUT Kementrian Agama RI ke-70
tanggung jawab.

Ketua Panitia HUT dan Natal Kementrian
Agama Melkiahus Rensini, MBA dalam lapo-
rannya mengatakan bahwa acara perayaan
HUT ketujuh puluh tahun ini dilaksanakan
sekaligus dengan Natal bersama seluruh
karyawan/karyawati Kementrian Agama dan
Seluruh guru Kristen dan Muslim diKabupat-
en TTS. Melkias juga menambahkan bahwa
kegiatan HUT tahun ini juga diramaikan den-
gan pertandingan persahabatan Bola Volly
antar karyawan kementrian agama dan
Siswa SMA di seputaran kota Soe dan se-
bagai ucapan terima kasih atas partisipasi
peserta pertandingan, maka panitia meny-
iapkan hadiah berupa piala dan uang saku
bagi club yang juara yakni juara satu
1.000.000. Juara 2,750.000 dan juara tiga
500.000. Doa syukuran HUT dan Natal dip-
impin langsung oleh Pdt. Belce Kauselia Sa-
etapi, S.Ag, bersama Pater Dagobertus So-
taringgi, SVD selaku Pastor Paroki Mater-
dolorosa Soe. rrrrr vic

Menurut Shigeaki Hinohara, cara ma-
kan dan makanan yang dikonsumsi berpen-
garuh terhadap kesehatan seseorang, ter-
utama untuk menjaga kesehatan tubuh agar
mampu bekerja secara sempurna. Itu sebab-
nya, meski usianya sudah menginjak 103
tahun, dia masih mempunyai fisik yang pri-
ma dan tampak bugar. Dia juga berhasil
menjaga berat badannya tetap ideal yaitu
berada di kisaran angka 60 kg sejak berusia
30 tahun.

Berikut Kiat tip dan trik Shigeaki untuk
menjaga kesehatan serta umur panjangn-
ya:

1. Energi bersumber dari perasaan yang
baik, bukan dari makan banyak atau tidur
terlalu banyak.

Ketika kamu masih kecil, hal yang paling
kamu sukai yaitu bermain dan bermain, iya
kan? Bahkan, kamu sampai lupa waktu ma-
kan dan tidur. Menurut Shigeaki, orang de-
wasa juga perlu hidup dengan cara seperti
anak-anak, tak ada aturan jam makan atau
jam tidur.

2. Setiap orang dengan usia melebihi 100
tahun punya berat badan yang ideal.

Apapun jenis kelaminnya, negara, atau
rasnya, semua orang dengan umur melebihi
100 tahun punya satu persamaan: mereka
tidak mengalami kelebihan berat badan.
Mereka juga sangat memperhatikan apa
yang dia makan dan cara dia makan.

3.  Makanan itu penting.
Ini menu makanan Dr Shigeaki:
Untuk sarapan, dia minum segelas jus

buah dengan satu sendok minyak zaitun.
Segelas susu yang dicampur dengan bubuk

Rahasia Umur Panjang Ala Dr Shigeaki Hinohara
kacang dan pisang.

Untuk makan siang, dia minum susu den-
gan 2-3 keping biskuit atau tidak makan ke-

tika dia sedang sibuk. "Saya tidak pernah
merasa lapar ketika sedang bekerja karena
saya fokus," kata Shigeaki. Untuk makan
malam, dia makan buah atau ikan dan nasi,
serta daging bebas lemak (2 kali seminggu).

4. Sibukkan waktumu.
Kegiatan Shigeaki terbilang sangat sibuk.

Selain rutin bekerja di rumah sakit, dia juga
aktif mengajar. Menurutnya, pensiun meru-
pakan sesuatu yang tidak perlu. Tapi jika
kamu ingin pensiun, sebaiknya lakukan keti-
ka usiamu lebih dari 65 tahun.

5. Jangan terlalu mudah mengambil
keputusan untuk operasi.

Jika seorang dokter menyarankan un-
tuk melakukan operasi atau prosedur ter-
tentu, tanyakan padanya apakah dia akan
melakukan hal sama pada anak dan istrinya.

Menurutnya, para dokter tidak mampu
menyembuhkan semua jenis penyakit. Jadi,
jika operasi tidak benar-benar dibutuhkan,

sebaiknya lakukan
metode penyem-
buhan lain, seperti
terapi hewan atau
musik.

6. Pilihlah
tangga ketimbang
lift dan bawa
barang belan-
jaanmu sendiri.

"Ketika saya
menaiki tangga,
saya selalu melom-
pati dua anak
tangga sekaligus
dalam satu pija-

kan. Cara ini melatih otot-otot kaki. Saya
mencoba untuk berjalan antara 2.000 hing-
ga 2.500 langkah setiap hari."

7. Rasa sakit hal yang sangat misterius.
Cara terbaik untuk mencegah atau meng-

hilangkan rasa sakit adalah dengan meny-
ingkirkannya. Sesederhana itu. Lakukan hal-
hal yang meyenangkan. Kita sering meng-
abaikan kekuatan "otak" dan tidak tahu
bagaimana menggunakannya dengan benar.
"Gunakan otak Anda!" tegasnya.

8. Jangan Mudah merasa khawatir!
Mengkhawatirkan sesuatu tidak menye-

saikan masalah. Apalagi jika itu berkaitan
hal-hal yang bersifat materiil, seperti uang,
rumah, pakaian yang kamu pakai, atau mo-
bil yang ingin kamu miliki. Ingatlah, ketika
kamu mati, benda-benda tersebut tidak kamu

bawa.
9. Sains tidak menyembuhkan seseor-

ang.
Harus selalu diingat bahwa setiap orang

itu berbeda. Namun biasanya sains mem-
perlakukan semua orang dengan cara yang
sama. Contohnya, dengan resep obat yang
sama dan jenis penyakit yang sama, tern-
yata proses penyembuhannya berbeda.

10. Temukan orang yang menjadi panu-
tan hidupmu.

Setiap orang pasti memiliki sosok idola
atau yang menginspirasi hidupnya. Carilah
seseorang yang dapat kamu contoh, entah
itu ayahmu, artis terkenal, atau siapa pun
itu.

11. Hidup penuh dengan insiden dan
kesempatan.

"Pada Maret 1970, saat berusia 59
tahun, saya liburan dari Tokyo ke Fukuoka.
Pesawat yang saya tumpangi dibajak oleh
partai komunis Jepang. Saya harus meng-
habiskan empat hari terikat kursi, dengan
suhu 40 derajat celcius. Dan saya melihat ini
sebagai percobaan. Namu saya teringat
bahwa saya adalah seorang dokter. Rasan-
ya cukup menakjubkan melihat cara organ-
isme manusia bereaksi menghadapi krisis."

12. Menyenangkan punya umur pan-
jang.

Dr Shigeaki Hinohara mendedikasikan
hampir seluruh hidupnya di bidang sosial.
Meski berusia 103 tahun, dia mengaku mam-
pu bekerja selam 18 jam sehari selama sem-
inggu penuh. "Dan saya sangat menikmati
setiap menit yang saya lalui," ujarnya.

nnnnn tulistr.com

Saturlino Correia

PERAYAAN Natal Pemuda Gereja
masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat
Tebes Kobelete Klasis Kota Soe, Minggu
(3/12/2016) berlangsung penuh hikmat
dan suka cita. Natal Pemuda yang di-
awali dengan pementasan drama liturgi
oleh pemuda gereja menampilkan kisah
Keluarga yang berantakan akibat tidak
hidup sebagai keluarga Allah yang utuh,
dan tampak kuasa Allah yang nyata le-
wat kasihNya mempersekutukan kembali
keluarga tersebut. Pdt.Terah Klaping,Mth
lewat firmannya dari injil Lukas pasal 2 :
15, menegaskan peristiwa yang terjadi
di Betlehem adalah sebuah hakekat se-
bagai rumah roti atau juga efrata tem-
pat yang penuh solidaritas, banyak hal
yang dalam khotbahnya memperlihatkan
kemegahan Betlehem dan khusus bagi
kaum muda Betlehem tempat orang muda
bekerja keras untuk memuliakan Allah.

"Perilaku orang muda di Betlehem
memberikan keteladanan bagi pemuda
saat ini untuk memiliki jati diri yang teguh,
satu hal yang pasti bahwa melahirkan
sejarah iman bagi semua orang muda dan
semua umat manusia, karena Allah me-

menuhi janjiNya. Jadi Natal tahun ini bagi
pemuda adalah komitmen untuk merubah

sikap hidup dan menerima upaya penyela-
matan dari Allah," tegasnya. Sementara Suara
gembala yang disampaikan oleh Pdt.Eben
Telnoni,Sth mengungkapkan pemuda harus

Natal Persekutukan Jemaat Tebes Kobelete

Suasana Nata bersama Jemaat Tebes Kobelete, SoE, TTS

mampu mengendalikan diri agar dapat me-
menuhi janji yang Allah berikan itu adalah

makna perjumpaan antara Allah dengan
manusia. "Pemuda harus menjadi penyerap
untuk mewujudkan kasih Allah yang nyata di
dalam hidup," katanya. rrrrr terasntt.com
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PENYELESAIN kasus asusila terhadap
anak di bawah umur MB (15) oleh kepolisian
Polsek Kualin belum tuntas. Proses penyidi-
kan berjalan ditempat hingga merugikan kor-
ban dan keluarga.

Sementara ini korban mendapat pen-
dampingan dari SSP (Sanggar Suara Perem-
puan) TTS untuk menmyelesaikan kasus
tersebut hingga tuntas. Demikian pen-
gakuan staf SSP, Susana Boimau saat ditem-
mui dikediamannya, Minggu 3 Januari 2016.

Menurutnya kasus tersebut sudah lama
masih di tangan pihak Polsek Kualin dan sam-
pai saat ini belum jelas penanganan hukum-
nya. "Kasus asusila terhadap anak perem-
puan MB asal desa Kiufatu Kecamatan Kua-
lin belum ada kepastian hukumnya. Kami
berharap pelaku dijerat pasal sesuai den-

gan perbuatannya agar menjadi efek jer-
ah," tegasnya.

Sementara konselor pendamping MB,
Novi Netsaen saat dihubungi via ponselnya
mengatakan, bahwa kasus tersebut pernah

SSP TTS Minta Polisi Serius Tangani Kasus Asusila Anak Dibawa Umur
ada upaya mediasi oleh Kapolsek Kualin Seri-
lius Moda agar pihak korban dan pelaku ber-
damai. Namun ditolak korban dan meminta
agar pelaku Oktovianus Koebanu diproses
secara. "Pernah ada mediasi damai yang di-
lakukan oleh KaPolsek kualin Serilius Moda
akan tetapi keluarga korban menolaknya dan
meminta pelaku Oktovianus Koebanu dihu-
kum saja sesuai aturan yang berlaku," kat-
anya.

Demikian juga Kabid Pendampingan SSP,
Sarci Nubatonis-Maukary menjelaskan, bah-
wa kasus tersebut sudah cukup lama terjadi
dan korban sudah melahirkan pada bulan
September 2015 lalu.

"Korban masih dibawah umur sehingga
pihak SSP mendampinginya untuk mencari
kebenaran hukum. Sejauh ini dirinya terus

berkoordinasi dengan Kepala Unit (Kanit)
reserse dan kriminal (reskrim) Polsek Kualin
Thomas Aquino untuk memantau
perkembangan kasus tersebut namun be-
lum ada kepastian hukum. Saya berharap
ada ketegasan pihak Polisi untuk serius
menyelesaikan kasus ini," tegasnya.

Untuk diketahui baik Korban maupun
pelaku adalah tetangga dekat di Desa kiu-
fatu kecamatan Kualin Kabupaten Timor Ten-
gah Selatan (TTS).

Sarci berharap juga, agar kasus bisa
secepatnya diselesaikan secara hukum seh-
ingga keluarga korban tidak terlalu dirugi-
kan serta pelaku juga dapat mempertang-
gung jawabkan perbuatannya secara hu-
kum karena demi keadilan.

rrrrr  terasntt.com
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bersama staf

TANDA-TANDA sakit ginjal pada wan-
ita pada intinya tak jauh berbeda dengan
tanda-tanda yang dihadapi oleh pria. Jadi
umumnya tanda-tanda itu akan tidak terli-
hat parah waktu sakit ginjal masih dalam
tahapan-tahapan awal. Tidak jarang orang
berasumsi gejala penyakit ginjal sebagai
gejala umum yang juga mungkin saja bany-
ak dihadapi oleh banyak orang. Akan tetapi
bila dilewatkan terus-terusan, gejala-gejala
itu bakal jadi makin parah serta fungsi ginjal
yang bertindak utama dalam tubuh juga bakal
terganggu. Oleh karenanya telah sepatut-
nya Anda pelajari serta tahu ciri ciri tanda-
tanda sakit ginjal yang dapat berlangsung
pada wanita maupun pria sedini mungkin saja
supaya Anda dapat menanganinya juga lebih
awal serta terlepas dari masalah atau sakit
ginjal yang lebih kronis nantinya. Lantas
bagaimanakah tanda-tanda sakit ginjal ser-
ta bagaimana caranya mengatasinya? Simak
artikel ini hingga usai untuk tahu info sede-
tailnya.

Ciri serta Tanda-tanda Sakit Gin-
jal Pada Wanita Secara Umum

Penyakit ginjal yang kronis biasanya ber-
langsung lantaran masyarakat belum tahu
secara pasti apakah itu sakit ginjal serta
bagaimanakah gejalanya. Selain itu kesada-
ran orang-orang untuk melindungi keseha-
tan ginjalnya juga masih tetap kurang. Hal
inilah yang bikin banyak sekali masalah peny-
akit ginjal berlangsung di orang-orang.
Terkecuali kurangnya kesadaran diri, tanda-
tanda sakit ginjal dapat juga dikarenakan oleh
aspek keturunan. Sebagian penyakit lain sep-
erti hipertensi serta diabetes juga ikut masuk
dalam deretan pemicu munculnya sakit gin-
jal. Tiap-tiap orang mempunyai dua ginjal,
walau sehari-hari sesungguhnya manusia
cuma memerlukan satu ginjal saja. Walau
demikian kesehatan ke-2 ginjal yang Anda
punyai pasti jadi prioritas paling utama.

Lantas bagaimanakah tanda-tanda sak-
it ginjal pada wanita? Seperti yang tadi te-

lah disebutkan pada awal kajian, tanda-tan-
da atau ciri ciri sakit ginjal pada wanita pada
intinya tak terlampau tidak sama dengan
yang berlangsung pada pria, yakni :

Rasa Gatal yang Berlebihan
Waktu ginjal Anda telah tak akan berpe-

ran dengan cara normal, hal semacam ini da-
pat menyebabkan ada tumpukan kotoran dari
bekas metabolisme badan. Hal semacam ini
bakal mengakibatkan Anda terasa gatal yang
terlalu berlebih serta tak sewajarnya. Bah-
kan juga rasa gatal ini dapat berlangsung
dengan cara terus-terusan hingga
menyebabkan luka serta pendarahan lanta-
ran terus-terusan digaruk. Tanda-tanda sak-
it ginjal pada wanita ini umumnya dirasa di
bagian tangan, pergelangan kaki atau perge-
langan tangan, serta dapat pula dirasa dibagi-
an badan lain. Jadi bila Anda rasakan tanda-
tanda gatal yang terlalu berlebih berkali-kali,
periksakanlah diri Anda ke dokter.

Menanggung derita Sesak Napas
Tanda-tanda setelah itu yaitu Anda

bakal rasakan sesak napas atau susah ber-
napas. Ginjal yg tidak berperan dengan cara
normal bakal bikin penumpukan cairan
didalam badan Anda. Bahkan juga cairan itu
juga sangat mungkin bakal menumpuk di
paru-paru Anda hingga paru-paru Anda sea-
kan tertutup serta Anda bakal terasa sesak
napas atau susah bernapas. Kurangnya
pasokan oksigen yang membawa sel darah
merah juga bikin badan Anda akan kekuran-
gan oksigen atau napas yang gampang
habis.

Menggigil Kedinginan
Tanda-tanda batu ginjal pada wanita

juga ditandai dengan rasa dingin yang dira-
sa badan selama saat. Hal semacam ini kare-
na sebab masalah pada ginjal dapat juga
mengakibatkan Anda menanggung derita
anemia atau kekurangan sel darah merah.
Serta anemia lah yang bikin Anda dapat tera-
sa kedinginan. Pada sebagian masalah sakit
ginjal, umumnya pasien penyakit ginjal ini

bakal rasakan sangatlah dingin bahkan juga
hingga menggigil waktu mulai tengah malam.
Oleh karenanya bila Anda sangatlah gam-
pang kedinginan walau sebenarnya suhu tak
terlampau dingin, Anda juga mesti mewasp-
adai keadaan badan Anda sendiri serta ce-
patlah memeriksakan diri ke dokter.

Pusing serta Susah Konsentrasi
Seperti yang telah dibicarakan pada poin

pada awal mulanya, salah satu tanda-tan-
da sakit ginjal pada wanita yaitu anemia yang
dapat juga menyebabkan rasa dingin waktu
tengah malam. Nah, terkecuali rasa dingin,
nyatanya anemia dapat juga bikin otak
pasien sakit ginjal tak dapat terima konsum-
si oksigen yang memenuhi. Hal tersebutlah
yang lalu bikin pasien sakit ginjal jadi kerap
pusing serta susah untuk konsentrasi waktu
beraktivitas. Bahkan juga rasa pusing yang
semaki kronis dapat bikin Anda jatuh lanta-
ran kehilangan keseimbangan waktu jalan.

Terasa Sakit di Seputar Pinggang
Mungkin saja tanda-tanda sakit ginjal pada

wanita yang ini telah kerap dibicarakan serta
telah cukup umum di ketahui oleh orang-or-
ang. Masalah atau sakit yang berlangsung
pada ginjal umumnya bikin seorang rasakan
sakit pada bagia pinggang. Keadaan ini jadi
salah satu ciri ciri atau tanda-tanda batu gin-
jal pada waita yang umumnya menyebabkan
batu ginjal terjerat dalam ureter. Tersebut
yang mengakibatkan rasa nyeri itu. Walau
awal mulanya rasa nyeri itu cuma merasa
sesekali saja, tetapi makin lama serta makin
kronis penyakit ginjal yang Anda rasakan,
jadi rasa sakit itu bakal seringkali nampak ser-
ta berjalan lebih lama.

Masalah Hormon
Masalah yang menyerang ginjal juga

bikin ginjal tak dapat bekerja maksimal dalam
menghasilkan hormon atau ekstra hormon.
Serta mengakibatkan, hormon desakan
darah bakal makin bertambah, sedang hor-
mon-hormon lain malah produksinya meny-
usut. Inilah yang nanti bakal mengakibat-

r Wanita wajib baca sebelum terlambat

Kenali Gejala Sakit Ginjal Pada Wanita Sejak Dini

MASYARAKAT Desa Oenino Kecama-
tan Oenino Kabupaten Timor Tengah Sela-
tan Senin, 4 Januari 2016 mendatangi kan-
tor Bupati TTS bertujuan untuk menemui
Bupati Paul V.R Mella, M.Si dan membicara-
kan lebih lanjut terkait rencana pemban-
gunan Bendungan raksasa di Temef sekali-
gus mempertanyakan status lahan masyara-
kat di sekitar daerah aliran sungai temef,
Hal ini disampaikan oleh coordinator rombon-
gan Edi Fina, didampingi tokoh masyarakat
Oenino Agustinus Fina, tokoh masyarakat
Konbaki Yermias Teflopo, Mantan Desa Balu
Simson Tefnai  didepan halaman kantor Bu-
pati TTS saat antrian menunggu jadwal ber-
temu langsung Bupati TTS.

Sekitar satu jam menunggu dihalaman
depan akhirnya rombongan diarahkan oleh
petugas Sat Pol PP untuk menuju ke bagian
Tata pemerintahan, dan  pada saat tiba diru-
ang tata pem langsung disambut dan diter-
ima oleh kepala Sub Bagian tata pemerin-
tahan kabupaten TTS Korius Nomleni, SH.
Pada kesempatan tersebut Edi Fina selaku
coordinator menyampaikan beberapa mak-
sud dan tujuan kedatangan mereka yakni
yang pertama untuk mendiskusikan secara
baik status lahan masyarakat yang ada dalam
kawasan pembangunan bendungan temef,
yang kedua pemerintah harus memperjelas
dan menetapkan harga setiap anakan po-

kan beberapa pasien ginjal baik wanita mau-
pun pria bakal terasa gampang capek, ane-
mia atau kekurangan sel darah merah serta
alami osteoporosis.

Kenapa Seorang Dapat Rasakan
Tanda-tanda Sakit Ginjal?

Nah, lebih kurang seperti tersebut tan-
da-tanda atau tanda-tanda sakit ginjal pada
wanita pada umumnya yang mungkin saja
dapat juga dirasa oleh beberapa pasien sa-
kit ginjal berjenis kelamin pria. Pada intinya
ginjal manusia berperan utama untuk men-
yaring dua liter toksin sehari-harinya. Ginjal
juga berperan untuk buang seputar 200 li-
ter air dari pada badan berbentuk air seni.
Mengingat utamanya manfaat ginjal pada
badan manusia, tersebut penyebab kenapa
manusia atau beberapa pasien sakit ginjal
bakal alami ciri ciri tanda-tanda sakit ginjal
yang tadi telah diterangkan. Rusaknya man-
faat ginjal bakal bikin kesibukan penderitan-
ya makin lama makin terganggu lantaran hal
itu akan bikin kesehatan badannya meurun.
Rusaknyanya juga tak berlangsung dengan
cara insta atau dengan cara cepat, melai-
kan penyakit ini bakal terhadi dengan cara
bertahap serta kurun waktu yang lama. Oleh
karenanya untuk Anda yang telah rasakan
beberapa gejala seperti yang tadi telah dit-
erangkan atau terasa mempunyai keturunan
yang menanggung derita sakit ginjal, se-
baiknya Anda lakukan kontrol spesial untuk
tahu kesehatan ginjal Anda.

Karenanya mungkin saja Anda butuh
lakukan kontrol tes urin untuk albumin, tes
darah untik kreatinin atau lakukan banyak
hal yang dapat menyebabkan rusaknya
pada ginjal seperti merokok, konsumsi alko-
hol, terlampau banyak konsumsi garam, ter-
lampau banyak konsumsi obat-obatan be-
bas di market, dsb supaya kesehatan ginjal
Anda terus terjamin. So, mudah-mudahan
sesudah ini beberapa pembaca dapat lebih
mengerti serta perduli pada kesehatan gin-
jal Anda untuk hari esok yang sehat. rrrrr web

hon masyarakat yang hidup dilokasi bend-
ungan, yang ketiga meminta pemda TTS dan
PT yang bersangkutan agar pada saat

pengerjaan bendungan berpangsung tidak
merekrut tenaga kerja khususnya buruh dari
luar desa, karena masyarakat desa sangat
siap untuk dipakai sebagai tenaga buruh,
dan yang keempat adalah meminta pemda
TTS untuk melakukan pendekatan kepada
tokoh tokoh kunci untuk melakukan ritual
sebelum pekerjaan dimulai agar pekerjaan
yang dilakukan nantinya berjalan dengan
baik dan lancar karena direstui masyarakat
dan alam, jelas Edi.

Kepala Bagian Tatapemerintahan Nikson

Nomleni melalui Kasubagnya Korius Nomleni
menyampaikan permohonan maaf karena
saat ini kepala Tatapem sedang  tidak bera-

da ditem-
pat, namun
Ia berjanji
seluruh aspi-
rasi yang
disampaia-
kan akan di-
catat dan
disampaikan
k e p a d a
pimpinannya
untuk disam-
paikan kepa-
da Bapak
Bupati agar
d i k e t a h u i

dan selanjutnya menjadi kewenangan
penuh dari Bapak Bupati, katanya. Lebih lan-
jut korius juga meminta rombongan untuk
membantu pemerintah menjadi fasilitator di
lapangan menyampaikan kepada masyara-
kat betapa pentingnya manfaat serta mem-
inta dukungan penuh dari seluruh lapisan
masyarakat, karena yang jelas bahwa pe-
merintah selalu hadir untuk menjawab dan
memenuhi kebutuhan masyarakat, jelasn-
ya.

Asisten II Tatapemerintahan  Kabupat-

en TTS Epi Tahun ketika dimintai komentarn-
ya mengatakan bahwa proyek bendungan
temef akan mulai dikerjakan dalam tahun
2016 ini, dan saat ini penitia sedang mem-
persiapkan segala sesuatu termasuk untuk
melakukan sosialisasi lanjutan kepada
masyarakat dan membicarakan status lah-
an dan anakan pohon masyarakat yang be-
rada di lokasi bendungan.

Menurut Epi Tahun semua anakan po-
hon akan dibayar sesuai standar harga
yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati,
dan tinggal dihitung berapa banyak, jenis
pohonnya apa, berapa besar dan tinggi
serta lahan masyarakat apakah ada serti-
fikatnya atau tidak, tentunya itu akan di-
lihat secara baik sehingga tidak menimbul-
kan kisruh dan terjadi sangketa dikemudi-
an hari, dan khusus mengenai tenaga ker-
ja diakuinya sudah menjadi komitmen Pem-
da bahwa akan siap merekrut tenaga ker-
ja dari desa sekitar sebagai pekerja pada
bagian buruh, sementara untuk tenaga
operator yang jelas akan dari luar larena
berkaitan dengan kemampuan dan skill
yang dimiliki. Lebih lanjut Epi Tahun men-
gatakan bahwa total dana yang digunakan
untuk membangun bendungan temef se-
nilai 1,7 Milyar yang bersumber dari Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN ), jelasnya. rrrrr vic

Masyarakat Oenino Temui Bupati TTS Pertanyakan Bendungan Temef



13
THN XI / NO. 489 / Minggu II Januari 2016

ROMANSA

PENINGKATAN hasil pertanian di Kabu-
paten Timor Tengah Selatan (TTS) terus men-
ingkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut
didukung pola pemgolahan secara baik dan
menggunakan pupuk organik. Demikian pern-
yataan Kabid Sarana dan Prasarana (Sar-
pras) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabu-
paten TTS, Jis Baok saat ditemui wartawan
dikediamannya Minggu (03/01/2016).

Ia mengatakan, Bahwa pola pertanian
yang dikembangkannya dalam pendampin-
gan kelompok pertanian umumnya meng-
gunakan pupuk organik. "Saya meruba pola
pertanian dari pupuk kimia dengan pupuk
organik untuk meningkatkan hasil produksi
pertanian," katanya. Baok mengatakan,
bahwa ada beberapa kelompok tani/peror-
angan dari beberapa desa yang didampingi
seperti Desa Biloto, Tupan, Bila dan Desa
Bena cukup berhasil. "Di Desa Biloto dan Tu-
pan saat menggunakan pupuk kimia produk-
si hasil pertanian hanya 40 - 50 karung. Dan
ketika menggunakan pupuk organik men-
ingkat menjadi 80 karung.

Desa Bena hasil panen sebelumnya 60 -

70 karung meningkat menjadi 125 karung,"
tegasnya. Ia juga menjelaskan, bahwa se-
cara ekonomis pupuk organik cukup hemat
bagi petani, karena menggunakan pupuk kim-
ia pengeluarannya mencapai Rp 1,5 juta.

Sementara menggunakan campuran
pupuk kimia dan organik pengeluarannya
hanya sebesar Rp 520 ribu serta merubah
kebiasaan petani yang memiliki ketergan-
tungan tinggi terhadap pupuk kimia.

rrrrr  terasntt.com

Pupuk Organik Tingkatkan Produksi Panen di TTS

Jis Baok

MENCIPTAKAN hubungan yang ro-

mantis memang menjadi keinginan se-

mua orang. Namun, hanya sedikit or-

ang yang benar-benar melakukannya.

Mungkin karena mereka tidak tahu apa

yang seharusnya dilakukan untuk mem-

buat suasana romantis. Berikut ada 10

cara untuk menciptakan momen ro-

mantis.

1. Jadikanlah momen pagi menjadi

spesial. Bawakanlah segelas kopi

atau minuman hangat ke tempat

tidur, atau bisa juga sarapan

lengkap. Sajian tersebut akan

membuat pasangan Anda gembi-

ra. Kegembiraan tersebut akan

membuatnya segera membalas

momen pagi yang mengesankan

2. Buatlah akhir waktu bekerja men-

jadi pertemuan yang spesial. Pe-

luk dan cium 10 detik usai bekerja

membuat pasangan lebih terikat.

Sentuhlah pasangan setiap hari,

tidak hanya jika ingin menciptakan

suasana romantis

3. Atur waktu khusus berdua. Ren-

canakanlah perjalanan romantis

berdua semingguan. Sewa sebuah

hotel atau menyewa rumah un-

tuk berdua saja. Waktu berdua

saja akan menambah percik dalam

kehidupan romantis Anda.

4. Sempatkanlah memberi seratus

persen perhatian bagi pasangan

Anda ketika mereka ingin bicara.

Matikan remote control atau hen-

tikan membaca. Tataplah wajah

pasangan dan katakan, "Apa yang

ingin kau bicarakan sekarang." Ini

akan membuat pasangan Anda

merasa dicintai dan merasa pent-

ing bagi Anda.

5. Seringlah puji pasangan Anda ka-

lau mereka terlihat seksi, cantik,

atau menawan. Setiap orang se-

lalu mempunyai keraguan terhadap

penampilan mereka. Mendengar

pujian dari pasangan menjadi san-

gat penting untuk membuat

hubungan romantis.

6. Sebelum keluar rumah di pagi hari,

jangan lupa berkata bahwa Anda

menanti pasangan di rumah dan

jangan keluar rumah sebelum ber-

kata, "Aku sayang padamu."

7. Ketika sedang berbelanja sendiri,

belilah "hadiah kejutan" untuk

pasangan. Ketika pasangan se-

dang merasa sedih, berilah hadiah

tersebut. Kejutan kecil akan tera-

sa indah dan meningkatkan rasa

cinta, tentunya akan menjadi

kenangan yang tak terlupakan.

8. Jika pasangan Anda melalui hari

yang melelahkan, maka sediakan

makan malam yang enak. Tidak

ada salahnya saling bergantian tu-

gas memasak.

9. Jadilah spontan. Sesekali culiklah

pasangan Anda untuk sekedar

makan siang atau makan malam di

restoran. Ini sangat romantis dan

sangat mudah.

10. Yang terakhir ini memang agak

ekstrem. Belilah sejumlah mawar.

Jatuhkan kelopaknya di lantai hing-

ga tempat tidur. Lalu, sebar sisan-

ya di atas tempat tidur. Pasangan

Anda pasti tidak akan kecewa.

Barton Goldsmith, psikoterapi yang

menulis tips ini, mengingatkan jangan

lakukan semuanya dalam satu pekan.

Sekali sebulan sudah cukup. Tips di atas

hanya tahapan untuk memulai hubun-

gan romantis. Selanjutnya terserah

Anda. rrrrr tempo.co

10 Cara Bikin Hubungan Jadi Romantis

PERINGATAN Hari Menanam Pohon In-
donesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional
(BMN) tahun 2015  berlangsung didepan bi-
langan kelurahan Karang sirih Kecamatan
Kota Soe kabupaten Timor Tengah selatan
(TTS). Pada HUT tahun ini Kementrian Kehu-
tanan Republik Indonesia mengusung tema
" Ayo Kerja, Tanam dan Pelihara Pohon Un-
tuk Hidup Yang Lebih Baik" . kegiatan terse-
but dihadiri oleh Bupati TTS Paul V.R Mella,
M.Si, Dandim 1621 Letkol. Inf. Erwin, SE ,
Wakil Bupati TTS Drs. Obed Naitboho, M.Si, 
Kapolres TTS, Kepala Kejaksaan Negeri Soe,
Pimpinan Pengadilan Negeri Soe, Pimpinan
dan Anggota DPRD TTS, BUMN/BUMD, ser-
ta pimpinan Forkompimda dan Pimpinan LSM
lainnya pada senin 4 Januari 2016 di depan
Halaman Kantor Bupati TTS Kelurahan
Karang siri Kecamatan Kota Soe.

Bupati Paul Mella dalam sambutannya
meminta Dinas Kehutanan (Dishut) TTS un-
tuk memperhatikan tiga hal penting dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat khususn-
ya melalui penyediaan anakan tanaman dan
jumlah permohonan bantuan bibit yang dia-
jukan. Ketiga hal tersebut yakni pertama :
penyediaan anakan yang layak tanam.

Hal Kedua: pengecekan lokasi penana-
man, dan hal ketiga adalah, Pembekalan bagi
kepala desa selaku pejabat pemberi ijin

penebangan dan penerbit dokumen pere-
daran kayu. Terhadap poin ketiga, bupati
TTS ini menjelaskan, disatu sisi menyambut
gembira karena masyarakat lebih mudah
untuk memperoleh dokumen legalitas atas
hasil kayu yang dimilikinya, namun disisi lain,
harus berhati-hati karena kemungkinan ada
penebangan yang tidak sesuai teknis makin
banyak terjadi.

Lebih lanjut Bupati Mella menjelaskan
bahwa, peringatan HMPI dan BMN tahun ini,
sesungguhnya merupakan sebuah gerakan
moral agar tetap membudayakan menanam

Dinas Kehutanan TTS Peringati HMPI dan BMN

pohon dan memeliharanya lebih sungguh,
sehingga memberikan manfaat yang maksi-

mal bagi  kepentingan pribadi maupun ke-
pentingan umum. Oleh karena itu kegiatan
menanam merupakan kegiatan moral yang
dilakukan secara terus menerus sehingga ke-
sadaran yang mulai tumbuh akan terus ber-
tumbuh yang pada akhirnya menjadi nilai
yang hidup dan bertumbuh bagi masyarakat.

Kadis Kehutanan, Albert Nabuasa,S.Tp
pada kesempatan tersebut mengatakan
bahwa tujuan diselenggarakannya HMPI dan
BMN adalah untuk meningkatkan komitmen
dalam memelihara lingkungan hidup di seki-
tar kita, dengan demikian tujuan pemban-
gunan untuk menciptakan masyarakat Timor
Tengah Selatan yang relygius, adil, merata,
maju, mandiri dan sejahtera serta menem-
pati lingkungan yang asri demi terciptanya
masa depan anak cucu yang lebih baik. 

rrrrr vic

KELUARGA BESAR

BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA

KABUPATEN ENDE,   JLN. MELATI

KEPALA

DRS. YEREMIAS BORE

KEPADA SELURUH UMAT KRISTIANI
DI KABUPATEN ENDE YANG MERAYAKANNYA

SEKRETARIS

DRS. KOSMAS KETU
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EDITORIAL

S
AYA pribadi pesimis hadapi kehidupan di tahun monyet 2016 ini. Di NTT, seor

ang anggota DPR RI Herman Herry dari Fraksi PDIP mencaci maki seorang per

wira polisi AKBP Albert Neno, SH dengan kata monyet. Peristiwa yang terjadi

bertepatan dengan hari damai natal 25 Desember 2015 itu menjadi berita sangat panas

dari media lokal dan nasional.

Albert Neno yang saya hubungi pertelepon selulernya mengaku namanya sudah diper-

mandikan ulang oleh Herman Herry menjadi nama monyet dan seabrek kalimat yang tidak

pantas diucapkan seorang pejabat Negara. Sampai memasuki tahun monyet, peristiwa

memalukan ini masih dalam proses hokum. Bahkan, Kapolri mengirim anggotanya ke Ku-

pang untuk menyelidiki peristiwa di akhir 2015 ini.

Peristiwa kegaduhan politik yang menggelisahkan masyarakat Indonesia tahun 2015

terbawa ke tahun monyet 2016 ini. Orang NTT perlu mencatat dan merenungi bahwa ada

dua anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT yaitu Setya Novanto dan Herman Heri yang

mengambil bagian dalam kegaduhan politik.

Setya Novanto, atas desakan masyarakat, akhirnya mengirim surat pengunduran diri,

beberapa saat Mahkamah Kerhormatan Dewan atau MKD menjatuhkan vonis. MKD akhirn-

ya mengambang. Rapat yang disaksikan secara langsung orang Indonesia itu tak mem-

buahkan hasil. Setya Novanto bukan jatuh, tetapi partainya menunjuk dirinya sebagai Ket-

ua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Halnya Herman Hery, kasusnya masih bergulir sampai di tahun 2016 ini. Drama kedua

politisi dari partai besar ini menjadi tontonan masyarakat Indonesia. Yang digaduhkan,

politisi tingkat nasional dan lokal bukan terkait dengan program kesejahteraan masyarakat

yang masih hidup dan kungkungan kemiskinan, tetapi persoalan yang terkait langsung

dengan kepentingan diri, keluarga dan golongannya.

Kemiskinan dan pengangguran terus meningkat. Di NTT jumlah orang NTT, seperti yang

sudah dilansir media lokal sebanyak 1.160.53 orang atau naik 22,58 persen. Apakah angka

ini benar tidaknya, masih harus dikaji. Saya kurang percaya angka ini. Yang benar bahwa

orang NTT masih miskin. Selain miskin harta kebutuhan utama, rakyat NTT juga dimiski-

nan pejabat negeri ini.

Saya kurang paham, tugas dan fungsi pejabat Negara, khususnya yang dipilih langsung

rakyat melalui pemilihan umum. Ada pejabat eksekutif mulai dari ketua RT, RW yang dipilih

langsung warganya, kepala desa dan  lurah, camat, bupati, gubernur sampai dengan

Presiden.

Ini namanya pimpinan berlapis dari tingkat paling bawah sampai tingkat nasional. Apa

sebab, rakyat Indonesia masih terkungkung dalam kemiskinan. Kita orang Indonesia, hidup

dalam Negara yang sudah berusia tua. Usianya pada 17 Agustus 2016 nanti 71 tahun. Usia

yang sudah tua, rentah tak berdaya. Seandainya para pemimpin optimal dan setya pada

janji di depan rakyat dengan slogan mensejahterakan rakyat, niscaya tidak ada alas an

rakyat Indonesia hidup dalam alam kemiskinan.

Saya pesimis rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan dalam waktu dekat. Entah sam-

pai kapan, karena orang miskin dari kota sampai ke pelosok kampong, dapat kita lihat

dengan mata kepala. Presiden punya program mengetaskan kemiskinan yaitu revolusi

mental. Maksud Presiden Jokowi, harus ada perubahan, mental pejabat yang tukang ko-

rup, jangan lagi, mental malas seperti anggota dewan di saat sidang tidak boleh lagi. Kalau

pejabat mentalnya tidak mau revolusi, apa lagi rakyat jelata.

Ya, ditahun 2016 ini, situasi kehidupan belum menentu.

Pertama karena faktor ekstenal, yaitu turunnya harga komoditas dan kenaikan suku

bunga AS. Kedua faktor internal, yaitu semakin tidak bersahabatnya Pemerintah dengan

investor berkualitas dan tidak disiplin dalam kebijakan fiskal.

Kalau faktor ekstenal Pemerintah memang tidak bisa berbuat banyak. Tapi, faktor inter-

nal Pemerintah harus memperbaikannya, sebab kalau Pemerintah tidak berubah, pertum-

buhan ekonomi bukannya naik, malah akan kembali turun. Bukan tidak mungkin pertumbu-

han ekonomi 2016 dibawah 4%. Artinya, orang miskin bertambah banyak dan parade

pengangguran semakin panjang.

Para pejabat eksekutif dan legisilatif, jangan jadi penggarong uang rakyat. Berubahla

sikap dan perilaku kehidupan ini sesuai dengan undang-undang, ajaran agama dan kata

hati. Bersyukurla, bahwa Anda terdaftar sebagai mahluk yang dimuliakan Allah, tetapi

akibat kesombongan, rakus dan pongah, harga diri Anda menjadi jatuh sampai di titik

terendah. Mari kita revolusikan mental kita sesuai harapan Presiden kita Jokowi. Tahun

2016, harus lebih baik dari tahun 2015. rrrrr

Pesimis 2016

Wens John Rumungccccc a ta tana ta tana ta tana ta tana ta tan

1. Membawa selusin bodyguard bukan jaminan keamanan.
Tapi rendah hati, ramah, dan tidak mencari musuh, itu-
lah kunci keamanan yang hakiki.

2. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga uca-
pan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seim-
bang dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup se-
hat.

3. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia. Saling
mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci
keluarga bahagia.

4. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, ber-
bagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup.

5. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat. Tapi jujur,
sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci
hidup terhormat.

6. Hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat. Tapi
setia kawan, bijaksana, mau menghargai, menerima te-
man apa adanya dan suka menolong, itulah kunci bany-
ak sahabat.

7. Kosmetika bukan jaminan kecantikan. Tapi semangat,
kasih, ceria, ramah, dan senyuman, itulah kunci kecanti-
kan sejati.

8. Satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan
hidup tenang. Hati yang damai, kasih dan tiada keben-
cian itulah kunci ketenangan dan rasa aman.

9. Hidup kita itu sebaiknya ibarat “bulan & matahari”—dili-
hat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang
atau tidak, ia tetap menerangi. Diterimakasihi atau tidak,
ia tetap “berbagi”.

10. Jika Anda bilang Anda susah, banyak orang yang lebih
susah dari Anda. Jika Anda bilang Anda kaya, banyak
orang yang lebih kaya dari Anda. Di atas langit, masih
ada langit. Suami, istri, anak, jabatan, harta adalah “titi-
pan sementara”. Itulah kehidupan.

11. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya dan terus
belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu! Karena Anda
tidak akan tahu kapan Sang Pemilik Raga akan datang
dan mengatakan pada Anda, “Ini saatnya pulang!”—
memaksa Anda meninggalkan apa pun yang Anda cin-
tai, dan Anda banggakan, serta sombongkan.

Silahkan di SHARE agar lebih banyak lagi orang yang terin-
spirasi dari makna hidup seorang Bob Sadino. Jangan lupa
untuk berdoa, semoga amal dan ibadah Om Bob Sadino di-
terima Tuhan Yang Maha Pengasih. Aamiin.

rrrrr andriewongso.com

 Nasehat Bijaksana

Bob Sadino (1933-2015)

Bob Sadino
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POJOK RENUNGAN

SYALOM saudaraku yang dikasihi
Tuhan Yesus Kristus, Kita harus meny-
adari bahwa hati adalah tempat dima-
na berkumpul semua keinginan, has-
rat, kemauan, yang pada akhirnya men-
dorong kita untuk melakukan segala
sesuatu yang kita mau lakukan. Itulah
kenapa sebagai orang percaya kita harus
benar-benar menjaga hati kita supaya
tidak tercemari dengan hal-hal yang
tidak memuliakan Tuhan.

Apa yang tertanam didalam hati
setiap orang akan memberikan damp-
ak bagi kehidupan orang tersebut, baik
itu dampak yang mendatangkan kebai-
kan atau dampak yang bisa mendatang-
kan kebinasaan hidup seseorang,
didalamnya termasuk hidup orang per-
caya, itulah kenapa firman Tuhan
mengingatkan setiap kita untuk men-
jaga hati kita dengan waspada.

Firman Tuhan katakan didalam
Amsal 4:23 Jagalah hatimu dengan
segala kewaspadaan, karena dari
situlah terpancar kehidupan.

Kebenaran firman Tuhan ini se-
harusnya menyadarkan kita sebagai
orang percaya untuk terus mengorek-
si sikap hati kita apakah sudah berkenan
dihadapan Tuhan atau belum. Yang
menjadi persoalan adalah seringkali kita
tidak mau memberi waktu khusus un-
tuk memeriksa hati kita, padahal dari
sikap hati tersebut akan terpancar ke-
pribadian setiap orang, apakah sudah
sama dengan pribadi Kristus atau masih
sama dengan orang-orang dunia.

Menjaga hati dengan kewaspadaan
itu tidaklah mudah, karena sudah ter-
lalu lama kita di didik oleh dunia ini, se-
hingga hati kita sudah terlanjur dipenu-
hi dan dicemari dengan hal-hal yang
tidak baik, atau yang tidak memuliakan
Tuhan. Kalau hati sudah dipenuhi den-
gan segala hal yang tidak berkenan di-
hadapan Tuhan, maka yang akan terli-
hat dari karakter kita, perilaku kita, tin-
dakan kita, perkataan kita, adalah se-
mua hal yang membuat kita berdosa

dihadapan Tuhan.
Menjaga hati untuk tetap berkenan

dihadapan Tuhan itu perlu perjuangan,
karena setiap saat kita diperhadapkan
dengan berbagai persoalan hidup yang
bisa membuat sikap hati kita men-
jadi tidak benar dihadapan Tuhan.

Sebagai orang percaya kita
harus bisa memberi waktu

khusus untuk duduk diam dan men-
goreksi sikap hati kita, bahkan itu harus
dilakukan dari detik ke detik, menit ke
menit, jam ke jam, dalam hari-hari
hidup kita. Kenapa hal ini perlu kita
lakukan?.

Firman Tuhan katakan didalam Ma-
tius 15:18 Tetapi apa yang keluar
dari mulut berasal dari hati dan it-
ulah yang menajiskan orang.

Jadi perlu bagi setiap orang percaya
untuk memberikan waktu khusus,
merenung setiap sikap hatinya apa
sudah berkenan dihadapan Tuhan atau
belum. Memulainya dari mana?.

Untuk menjaga hati dengan penuh
kewaspadaan maka harus dimulai dari
detik pertama saat kita terbangun dari

tidur. Disitu sebagai orang percaya kita
harus menjaga hati kita dengan cara
duduk diam di kaki Tuhan dan mengu-
cap syukur untuk kasih karunia Tuhan,
untuk penjagaan dan pemeliharaan

Tuhan yang begitu
sempurna, untuk
penyertaan Tuhan
sepanjang hari-hari
hidup kita, lalu me-
minta kepada Tu-
han untuk memam-
pukan kita menjaga
setiap ucapan yang
keluar dari lidah bibir
mulut kita sepanjang
hari yang akan kita
jalani.

 Menjaga Sikap Hati
Kalau ini yang kita

lakukan, maka sebelum
mengeluarkan perkataan
kepada, suami, istri, anak-

anak, orang
tua, atau
b a h k a n
k e p a d a
pemban-
tu diru-
mah, dan

juga kepada orang-orang yang kita jum-
pai dimanapun kita berada, kita akan
sangat waspada didalam berkata-kata.

Hal ini sangat perlu karena seringkali
akibat tidak menjaga hati dengan was-
pada maka, di menit pertama saat kita
bangun tidur-pun perkataan kita sudah
bisa melukai orang lain, menyinggung
orang lain, membuat orang lain bisa ber-
balik membenci kita, atau bahkan den-
gan perkataan yang kita ucapkan or-
ang lain bisa menghujat Tuhan, dan ini
semua membuat kita tidak bisa menja-
di orang percaya yang benar-benar
hidup hanya untuk memuliakan Tuhan.

Ingat sekali lagi bahwa sebagai or-
ang percaya kita terpanggil untuk
hidup menjadi roti yang terpecah dan

Menjaga sikap hati

SLOGAN yang menyatakan "dibalik
tubuh yang sehat terdapat jiwa yang
kuat", rupanya semakin sering saja dis-
uarakan diberbagai kesempatan.
Tingkat kesadaran masyarakat akan
kesehatan rupaya semakin hari semakin
menurun saja, untuk itulah kegiatan
seperti kampanye kesehatan harus ter-
us dilakukan. Masyarakat belum mema-
hami betul manfaat dari tubuh yang
sehat. Ada begitu banyak manfaat
yang bisa dirasakan dari memiliki tubuh
yang sehat, dalam keadaan yang se-
hat, seseorang bisa melakukan berb-
agai aktivitas tanpa terkendala keluhan
penyakit apapun.

Mulai dari bersemangat bekerja
mencari nafkah, berolahraga, berjum-
pa kawan lama dam masih banyak lagi.
Namun bandingkan pada saat kondisi
tubuh yang sedang menurun, segala
macam kegiatan yang biasa dilakukan
menjadi tidak bisa dilakukan apabila
keadaan tubuh sedang sakit. Sungguh
akan sangat membosankan, jika setiap
hari harus terbaring diatas tempat ti-
dur dan hanya bertemankan selimut,
bantal serta jarum infus saja.

Seperti hal nya menjaga kesehatan
hati, hal ini adalah hal penting yang
harus senantiasa dijaga dan diperhati-
kan sebab hati adalah salah satu organ
terpenting di dalam tubuh kita. Organ
terbesar tubuh ini bekerja membuang
racun dari dalam tubuh. Organ tubuh
yang satu ini amat rentan dengan pen-
yakit, baik karena disebabkan oleh ra-

cun maupun akibat virus.
Mungkin anda sudah mengenal ber-

bagai macam penyakit hati seperti Hep-
atitis A, B, C hingga masalah kronis sep-
erti kanker hati. Hal yang paling bahaya
adalah ketika hati terjangkit sirois,
masalah ketika kondisi ini menyerang
seseorang, gelaja yang signifikan tidak
ditampakan dengan jelas hingga dapat

menjadi begitu parah dan tidak ter-
tolong.

Untuk itulah, akan sangat meyer-
amkan jika beberapa keluhan diatas
terjadi pada anda, untuk itu jagalah
kesehatan hati sedapat mungkin. Hin-
dari segala kemungkinan yang dapat
merusak hati, seperti mengkonsumsi
minuman keras, mengkonsumsi makan-

an terlalu asin dan obat-obatan kimia.
Nah, untuk menjaga kesehatan hati

berikut adalah beberapa tips yang bisa
anda lakukan :

1. Jangan Membebani Hati
Pekerjaan hati sudah begitu berat,

untuk itu jangan membuat pekerjaan
semakin terbenani dengan gaya hidup
yang tidak teratur. Konsumsi alkohol ser-

ta kon-
s u m s i
o b a t -
oba t an
penghi-
lang rasa
s a k i t
akan se-
m a k i n
membe-
bani kin-
erja hati
menjadi
lebih be-
rat.

2 .
C u k u p i
Kebutu-

han Mineral
Mineral amat berperan penting

dalam proses detoksifikasi hati. Untuk
itu, cukupi kebutuhan mineral tubuh
anda. Kandungan mineral tidak hanya
terdapat pada air minum, sayuran dan
makanan lain yang mengandung min-
eral juga anda perlukan. Mineral yang
diperlukan hati untuk dapat melakukan

detoksifikasi diantara magnesium, kal-
sium, sodium, selenium dan masih ban-
yak lagi.

3. Konsumsi Sayuran
Sayuran amat efektif untuk sebagai

bahan aktif untuk detoksifikasi hati.
Sayuran hijau seperti kubis, wortel,
kale, bit dan lainnya, akan sangat baik
membantu hati mengeluarkan racun
serta zat berbahayanya dari dalam tu-
buh. Untuk itu, tidak ada salahnya kon-
sumsi sayuran untuk dijadikan menu
makanan anda sehari-hari. Selain
menyehatkan, konsumsi sayuran dalam
jumlah banyak tidak akan membuat
anda menjadi gemuk.

4. Lakukan Pemijatan
Cobalah untuk berbaring terlentang

diatas tempat tidur atau lantas den-
gan alas yang nyaman, kemudian pijat
perlahan dengan lembut bagian hati
dan kantung empedu anda yang ter-
letak disepanjang tulang rusuk, agak
ke bawah tepatnya di sisi kanan tubuh.
Pijatan yang dilakukan disekitara daer-
ah ini, akan membantu sirkulasi darah
menuju hati bekerja lebih baik.

Demikian beberapa hal yang bisa
anda lakukan untuk menjaga keseha-
tan hati. Gaya hidup yang sehat dan
olahraga teratur adalah kunci mendap-
atkan tubuh dan hidup yang sehat.
Selain itu, peduli kesehatan adalah ke-
sadaran yang sudah seharusnya timbul
dari dalam diri sendiri, karena kalau bu-
kan kita siapa lagi yang akan peduli.

rrrrr bidanku.com

anggur yang tercurah bagi banyak or-
ang, atau menjadi berkat bagi banyak
orang dimanapun kita berada, sehing-
ga kita harus menjaga hati hati ini den-
gan penuh kewaspadaan, supaya den-
gan perkataan yang kita ucapkan, or-
ang lain terhibur di saat ia didalam
keadaan susah, orang lain dikuatkan
di saat imannya sedang lemah, orang
lain memiliki lagi pengharapan di saat
ia sedang putus asa, orang lain mera-
sa diberkati di saat ia sedang bimbang,
dan bila itu yang kita lakukan maka Al-
lah Bapa di Sorga akan tersenyum
melihat kita hidup sebagai anak-anakN-
ya yang menyenangkan hatiNya,
menyukakan hatiNya, serata memulia-
kan namaNya.

Itulah kenapa firman Tuhan ingat-
kan kita supaya sebagai orang percaya
supaya kita cepat untuk mendengar
tetapi lambat untuk berkata-kata.

Inilah yang firman Tuhan katakan
didalam, Yakobus 1:19 Hai saudara-
saudara yang kukasihi, ingatlah
hal ini: setiap orang hendaklah ce-
pat untuk mendengar, tetapi lam-
bat untuk berkata-kata, dan juga
lambat untuk marah; 1:20 sebab
amarah manusia tidak mengerja-
kan kebenaran di hadapan Allah.
1:21 Sebab itu buanglah segala
sesuatu yang kotor dan kejahatan
yang begitu banyak itu dan teri-
malah dengan lemah lembut fir-
man yang tertanam di dalam ha-
timu, yang berkuasa menyelamat-
kan jiwamu.

Dengan kebenaran ini biarlah kita
mulai untuk mengoreksi setiap sikap
hati kita, kita mulai menjaga hati kita
dengan penuh kewaspadaan, tujuan-
nya supaya jangan sampai pada akhirn-
ya kita binasa, karena itu sangat
mengerikan, oleh sebab itu jangan lupa
untuk baca juga, Setetes Air Tak Dap-
at Dibeli. Tuhan Yesus memberkati kita
semua. Amin.

rrrrr renunganhariini.com

Jalani Tips Berikut Untuk Menjaga Kesehatan Hati
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PRESIDEN Joko Widodo sejak be-

berapa hari yang lalu berada di Raja

Ampat, Papua untuk merayakan per-

gantian tahun. Sambil mengenakan

sarung, pagi ini Jokowi tampak menik-

mati pemandangan serta hangatnya

mentari pagi tahun baru di pinggir pan-

tai.

Jumat 1 Januari 2016 pagi sekitar

pukul 06.15 WIT, Jokowi bersama anak

bungsunya, Kaesang Pangarep memu-

tuskan untuk berjalan jalan di sepan-

jang pantai untuk menikmati segarnya

pagi di tahun baru. Seperti biasa,

Jokowi, Sarung dan Sinar Mentari Perdana di Tanah Papua
Jokowi pagi ini terlihat sangat santai

mengenakan kemeja putih dan kain

sarung berwarna kuning.

Tanpa alas kaki, Jokowi tampak ber-

jalan perlahan menuju dermaga ber-

sama Kaesang yang sibuk mengabadi-

kan foto keindahan pantai. Saat ma-

tahari masih bersembunyi di peradu-

an, Jokowi dan Kaesang sudah tiba di

dermaga sekedar untuk duduk.

Detikcom yang saat itu kebetulan

sedang berada di pantai untuk menik-

mati keindahan pantai Raja Ampat di

pagi hari tiba- tiba dipanggil Jokowi

untuk duduk bersama di dermaga. Tak

ada pembicaraan serius saat detikcom

dan Jokowi berada di dermaga, hanya

saling mengucapkan selamat tahun

baru dan sesekali berbincang ringan

seputar pariwisata, mengenai keinda-

han alam Raja Ampat, dan betapa say-

angnya apabila pariwisata di kawasan

tersebut tak dipromosikan dengan

baik.

Sambil berbincang, Jokowi terlihat

duduk bersila di atas dermaga, sambil

mengomentari indahnya warna ikan-

ikan yang berseliweran di dalam laut.

Sementara Kaesang yang mengena-

kan pakaian olahraga terlihat sibuk

dengan kameranya sambil sesekali

berbincang dengan sang ayah.

Hampir satu jam detikcom bersa-

ma Jokowi dan Kaesang berada di der-

maga. Sekitar pukul 07.00 WIT, Jokowi

dan Kaesang lalu pamit untuk bersiap

menuju Pianemo.

Dari bibir pantai Papua, Jokowi

menyapa hari pertama Indonesia den-

gan bersahaja dan segenggam opti-

misme di awal tahun. Selamat tahun

baru 2016. rrrrr detiknews.com

MENGAWALI tahun 2016, Presiden
Joko Widodo tengah menanti matahari ter-
bit di Dermaga Pantai Waiwo, Raja Ampat,
Jumat 1 Januari 2016. Ditemani wartawan
yang mengikuti perjalanannya dari Jakarta,
Presiden banyak bercerita tentang harapan
dirinya di sektor pariwisata.

Setelah mengunjungi langsung Labuan
Bajo, Nusa Tenggara Timur minggu lalu, dan
Raja Ampat, Papua Barat, Presiden optimis
dalam dua-tiga tahun mendatang, target 20
juta wisatawan dapat terwujud. "Destinasi
sebagus ini kita punya banyak, kalau kita
tidak dapat 20 juta (wisatawan), kebanget-
an. Negara tetangga 24-27 juta," ucap Pres-
iden.

Tapi untuk mencapai angka 20 juta itu,

Presiden mengingatkan bahwa masih bany-
ak yang harus dibenahi, seperti sektor pro-
mosi dan keputusan wilayah yang menjadi
unggulan. "Dan juga perbaikan produk itu
sendiri," ucap Presiden.

Untuk Raja Ampat, Presiden menye-
butkan tiga hal yang harus dipersiapkan,
yaitu bandara dengan perpanjangan
runway dan terminal, serta dermaga dan
kapal. "Kapal diperlukan untuk akses ant-
ara pulau, kalau tidak ada mahal sekali,"
kata Presiden.

Presiden juga telah meminta kepada
menteri pariwisata untuk menjadikan Raja
Ampat sebagai pariwisata yang eksklusif.
"Seperti ada kuotanya, biar hutan dan laut-
nya tidak rusak," ujar Presiden.

PRESIDEN Joko Widodo tak mau kehi-
langan momen munculnya matahari perta-
ma di tahun 2016. Sambil duduk santai dan
bersarung, Jokowi menyaksikan terbitnya
matahari itu di dermaga pantai Raja Ampat.

Pantauan detikcom, Jumat (1/1/2016)
pukul 06.15 WIT Jokowi terlihat berjalan
santai di bibir pantai Waiwo, Raja Ampat,
Papua. Saat itu matahari belum terlihat,
hanya pancaran sinarnya saja yang sedikit
mulai muncul.

Jokowi yang mengenakan kemeja war-
na putih dan kain sarung, berjalan tanpa
menggunakan alas kaki di sisi dermaga. Dia
lalu duduk bersila sambil melihat ke arah laut
ditemani putra bungsunya, Kaesang Pan-
garep.

Matahari pun perlahan mulai terlihat.

Jokowi terlihat santai menyaksikan mataha-
ri terbit itu sambil berbincang dengan Kae-
sang. Sementara Kaesang yang mengena-
kan pakaian olahraga itu sibuk memotret
ayahnya dengan latar belakang matahari
terbit.

Suasana memang berlangsung santai
dan cair. Sesekali Jokowi menggoda Kaesang
yang tengah sibuk mengabadikan momen
terbitnya matahari pertama di 2016 itu.

"Tuh lihat, ikannya banyak," kata Jokowi.
Air laut di bawah dermaga memang ter-

lihat jernih, bahkan sampai terlihat dasarn-
ya. Terlihat ikan-ikan berbagai jenis dan
warna berenang di sela-sela batu karang.

"Yang ikan warna-warni tadi mana ya?"
kata Jokowi melihat sekitarnya.

rrrrr detiknews.com

Presiden Jokowi : Target Wisatawan 20 juta Tercapai 2-3 Tahun Mendatang

Saat Jokowi Menikmati Matahari
Pertama Tahun 2016 di Raja Ampat

Jokowi dan Kaesang

Sementara untuk Labuan Bajo, Presiden
meyakini Labuan Bajo akan semakin terke-
nal. Bukannya tanpa alasan, Presiden men-
yampaikan keyakinannya itu. "Alamnya
khas, hutannya tidak banyak, tapi vegetas-

inya unik. Dunia mana ada yang punya ko-
modo? Di sekitarnya bisa untuk diving dan
snorkling," kata Presiden.

rrrrr tim komunikasi presiden/
sukardi rinakit


