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Selalu Ada Ruang
Mahasiswa Beraktivitas
JK Resmikan Gedung 9 Lantai Unifa
MAKASSAR, FAJAR — Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla, meresmikan gedung baru Universitas Fajar (Unifa), Jumat, 26 Januari, hari ini.
Baca Selalu... Hlm 11

RUANG MAHASISWA. Gedung Universitas Fajar (Unifa) di
Jalan Prof Abdurahman Basalamah dengan sembilan lantai
yang didesain untuk menciptakan kenyamanan dan keakraban
bagi mahasiswa. Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla, meresmikan
pemanfaatan gedung baru kampus Unifa, Jumat, 26 Januari.

MUH IDHAM AMA/FAJAR

Parpol Koalisi Dukung Kotak Kosong
REPORTER IMAM RAHMANTO-ASHRI SAMAD-EDWARD ADE
EDITOR HARIFUDDIN-RIDWAN MARZUKI

MAKASSAR, FAJAR—Kotak kosong punya peluang
menang. Sebab, parpol berkoalisi mendukungnya
melawan calon tunggal.


JK Cerminan
Burane Appa Sulapa

S

aya sangat mengapresiasi gelar doktor honoris causa Pak Jusuf Kalla (JK).
Beliau bukan hanya simbol kebanggaan keluarga besar Haji Kalla, tetapi sudah
melekat simbol masyarakat Bugis-Makassar. Dalam dirinya melekat filosofi Burane
Appa Sulapa.

UNTUK Sulsel, calon tunggal
melawan kotak kosong tersaji pada Pilkada Enrekang dan
Bone. Calon bupati kedua daerah ini juga sama-sama berstatus petahana. Sementara di Sulbar, calon tunggal melawan ko-

tak kosong tersaji di Mamasa.
Pada Pilkada Mamasa ini, Partai
Gerindra dan Hanura berkoalisi
mengampayekan kotak kosong.
Pilkada Mamasa memang
diikuti paslon tunggal, Ramlan Badawi-Marthinus. Awal-

nya, paslon ini diproyeksi head
to head dengan Obed Nego Diparinding-BenyaminYD.Hanya
saja, Obed-Benyamin tak lolos.
Dua partai pengusungnya, Gerindra-Hanura, memilih mendukung kotak kosong.

Sekretaris DPW Partai Gerindra Sulbar, Isra Daming Pramulya, mengaku telah mengistruksikan semua kadernya mengampanyekan kotak kosong.
Baca Parpol... Hlm 11

Tak Hanya Bicara,
tetapi Langkah Nyata

KHARISMATIK.
Wakil Presiden
RI HM Jusuf
Kalla bersalaman
dengan AGH
Sanusi Baco pada
penganugerahan
gelar kehormatan
di Kampus II UIN
Alauddin Makassar,
Samata, Kamis, 25
Januari. Februari
nanti, JK akan
kembali menerima hal
serupa di Jepang.

MAKASSAR, FAJAR — Wakil
Presiden RI, Jusuf Kalla (JK),
menerima gelar doktor Honoris Causa (HC) dari UIN Alauddin Makassar, Kamis, 25 Januari. Gelar doktor kehormatan ini
dalam bidang sosiologi agama.

Terima
kasih Pak
JK telah bersedia
menerima gelar doktor
kehormatan dari UIN.”

Baca Tak Hanya... Hlm 11

PROF MUSAFIR PABABBARI
Rektor UIN Alauddin Makassar

NURHADI/FAJAR

Baca JK... Hlm 11

GRAB PASTIKAN
PUTUS KEMITRAAN
BACA | METRO URBAN | HLM 15
SUDUT
Giliran Sekwan Tuntut Tunjangan
Jangan lupa bayar pajak juga...
Bapenda Kejar Pajak Restoran di Mal
Tunjangannya bisa makin besar...

WAKTU SALAT MAKASSAR DAN SEKITARNYA
DZUHUR

ASAR

MAGRIB

ISYA

SUBUH

12.15

15.39

18.26

19.40

04.41

Cara Warga Desa Bulu Cindea Lestarikan Lingkungan

Bikin Terobosan Terbitkan Perdes Mangrove
Masa depan
lingkungan, berada
di tangan generasi
zaman now. Aturan
dibuat untuk
menjadi pegangan
bersama.

KAMPUNG
MANGROVE.
Aktivitas warga di
Desa Bulu Cindea,
Kecamatan
Bungoro,
Pangkep, Rabu,
24 Januari. Warga
melestarikan
bakau (mangrove)
di pinggir pantai.

SAKINAH FITRIANTI
Bungoro

INILAH yang disadari warga
di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Letaknya tak jauh dari Kota
Pangkajene. Hanya tujuh kilometer ke arah utara.
Perjalanan untuk sampai ke
desa yang dipenuhi hutan bakau atau mangrove itu, bakal
disuguhi lalu lalang truk ukuran besar dan molen pengangkut semen yang melintas di jalan poros.
Baca Bikin... Hlm 11

SAKINAH FITRIANTI/FAJAR

DESIGN: SYAIFUL ABDULLAH

NOMOR: 115 TAHUN KE-37

02 NASIONAL
JUMAT, 26 JANUARI 2018

KEMEN PAN-RB

Saksi KPK
Sebut
Nama SBY

Klaim Hemat
Rp41,15 Triliun
PENERAPANSistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) terus berkembang. Diantaranya dikombinasikan dengan
implementasi e-performance based budgeting. Kementerian PAN-RB mengklaim melalui penyusunan anggaran berbasis performa itu bisa menghemat anggaran hingga Rp41,15 triliun.
Menteri PAN-RB Asman Abnur menjelaskan melalui e-performance based budgeting yang diterapkan di instansi pusat
maupun daerah, berhasil dilakukan beberaO@ DËRHDMRH @MFF@Q@M  *DLDMSDQH@M / RB mengklaim penghematan bisa sampai
Rp41 triliun lebih.
Asman menjelaskan inefisiensi atau
pemborosan itu diantaranya terjadi karena tidak jelasnya hasil yang akan dicapai
dalam sebuah program tertentu. Kemudian
juga disebabkan ukuran kinerja yang tidak
jelas, tidak adanya keterkaitan antara program dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesauai dengan tujuannya.
Menurut politisi PAN itu, diperlukan integrasi antara akuntabilitas kinerja dengan sistem e-budgeting. Sehingga bisa memastikan
bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan orientasinyaberupamanfaatuntukmasyarakat.
Asman mengamati saat ini sudah banyak instansi yang menerapkan e-budgeting.
Namun dalam penerapannya tidak diintegrasikan dengan kinerja yang berorientasi
pada kemanfaatan bagi masyarakat. ’’Sehingga penerapan e-budgeting ini belum
mampumencegahpemborosananggaran,’’
katanya kemarin. (jpg/arm)

Pada Sidang Korupsi KTP-el
EDITOR ARMAN K. SEWANG

JAKARTA, FAJAR — Nama Presiden ke-6 RI,
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul
dalam sidang lanjutan korupsi KTP-el di
Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 25 Januari.
SBY disebut mengetahui kasus ini.
NAMA SBY muncul dari mulut saksi Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Mirwan Amir
setelah terjadi tanya jawab
dalam persidangan dengan Penasihat Hukum (PH) Setya Novanto (Setnov), Firman Wijaya.
Mirwan menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar)
DPRdariFraksiPartaiDrmokrat
saatprogramKTP-eldijalankan.
Menurut Mirwan, KTP-el merupakan program pemerintah.
Mirwan mengaku pernah menyampaikan kepada SBY terkait
proyek KTP-el yang sebenarnya
bermasalah.
Penyampaian itu dilakukan
saat acara di kediaman SBY di
Cikeas. Namun, SBY kala itu
justru meminta proyek dilanjutkan. “Tanggapan dari bapak
SBY bahwa ini (KTP-el) untuk
menuju Pilkada jadi poyek ini
harus diteruskan,” ungkapnya
menirukan instruksi SBY.
Kendati Mirwan mengaku
tidak tahu masalah teknisnya
KTP-el. Hanya saja, kata dia,
menurutseorangbernamaYusnan (pengusaha yang tidak jadi
ikut proyek KTP-el), program
KTP-el ini ada masalah.
Ditanya apa alasan SBY
memberikan instruksi tersebut? Mirwan tidak tahu. Dia
mengaku tidak punya kekuatan untuk bertindak lebih jauh.
Baik menanyakan alasan dibalik intervensi presiden dua periode tersebut hingga kewenangan menyetop anggaran KTPel sebesar Rp 5,9 triliun itu.
“Saya hanya sebatas itu
saja, habis itu saya tidak punya
(kekuatan, Red),” terangnya.
Kesaksian Mirwan tersebut
menjadi senjata baru bagi kubu

USBN

Hindari Hafalan
Soal Isian
PUBLIK sempat cemas kapan keluarnya
kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Sebab ada beberapa ketentuan baru di dalam USBN.
Ketentuan tersebut antara lain, sepuluh presen butir soalnya berupa isian. Namun, secara resmi Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) melansir kisi-kisi USBN
2018, Kamis, 25 Januari. Kisi-kisi USBN 2018
itu meliputi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK
atau sederajat.
Kepala BSNP, Bambang Suryadi menuturkan penerbitan kisi-kisi USBN 2018 disertai dengan keluarnya surat edaran revisi
prosedur operasional standar (POS) Unas
2018. “Untuk POS USBN 2018 belum dirilis,” katanya.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
itu mengatakan dengan keluarnya kisi-kisi tersebut para siswa dan guru sudah bisa
bersiap sambut USBN.
Dia menegaskan para guru dan siswa
menuntaskan proses pembelajaran sesuai
dengan kompetensi yang ada di Kurikulum
2006 atau Kurikulum 2013.
Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji menyoroti munculnya soal isian dalam
USBN maupun di Unas. Khusus untuk di
Unas, soal berbentuk isian disebut pemerintah sebagai isian singkat. Intinya sama
saja, yakni bukan soal pilihan ganda seperti umumnya.
Indra mengatakan soal isian sebaiknya
berkategori C2 (memahami) dan C3 (mengaplikasikan). Kemudian ke depan dikembangkan sehingga bisa memasukkan soal
isian kategori C4 (analisa) dan C5 (evaluasi). Dia berharap soal isian tidak berada di
level C1 (menghafal). ’’(Karena, red) sama
aja membodohi bangsa,’’ tuturnya.
Dia mengatakan di penyiapan generasi muda yang siap berkompetisi, dituntut
proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan high order thinking (berpikir tingkat tinggi). Sudah bukan eranya
low order thinking (berpikir level rendah)
yang cenderung menghafal (remembering). (jpg/arm)

KIDS CAMP

Latih Kemandirian Anak
BANYAK cara melatih mental dan kemandirian anak. Termasuk mengajarkan
mengenai alam bebas. AF Communication
mencoba mendekati anak dengan melatih
skill dan pola komunikasinya. Kids Camp
adalah cara AF Communication melatih
kemandirian anak. Program ini akan digelar di Danau Unhas, 27-28 Januari.
Panitia sekaligus Anggota AF Communication, Nining menuturkan, dalam Kids
Camp ini mendapat pengawasan maksimal tetapi tak mengekang ekspresi mereka.
“Banyak manfaat dari kids camp ini selain mengasah skill, juga kami ikutkan wall
BKHLAHMF ÌXHMFENW XNF@ F@LDR dan scavenger hunt,” ucapnya, kemarin.
Kata Nining, manfaat camp seperti melatih keberanian dan disiplin, adaptasi,
menghadapi tantangan, hingga mengajarkan pentingnya bekerja sama dan mengendalikan emosi bisa anak-anak dapatkan.
f2DJ@KHFTRLDLAT@SËRHJLDQDJ@SDQK@tih, dekat dengan alam, dan tak kalah pentingmemberikankenangantakterlupakan,”
imbuhnya. (wis/arm)

BAY ISMOYO/AFP PHOTO

DUKA ASMAT. Seorang penderita gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua terbaring di salah satu
lantai rumah sakit, Kamis, 25 Januari. Kemenkes mengklaim sudah menyentuh hingga 80 persen
distrik di Asmat.

Kemenkes Sentuh 80 Persen
Distrik di Asmat
JAKARTA, FAJAR — Kementerian Kesehatan mengklaim telah berhasil melakukan pengobatan dan vaksinasi terhadap
penduduk di 80 persen distrik di Kabupaten Asmat, Papua. Khususnya yang terpapar dan rentan terkena berbagai penyakit
karena gizi buruk.
“Dari laporan teman-teman di lapangan,
sampai Rabu, 24 Januari sudah 80 persen
kampung yang terlayani 100 persen,” kata
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes
Anung Sugihantono, kemarin.
Idealnya, kata Anung, seluruh distrik
harus terlayani dan 100 persen sasaran
harus tertangani. Terakhir, Kemenkes telah
memeriksa 10.500 anak di Kabupaten Asmat. Lebih dari 3.000 diantaranya dipastikan mengalami masalah dengan gizi kurang
dan gizi buruk.
Meskipun demikian, Anung tidak bisa
menjamin para penduduk yang telah mendapatkan pengobatan maupun vaksinasi
akan sepenuhnya bebas dari ancaman dan
gangguan kesehatan. Obat yang diberikan
pun tidak akan serta merta menyembuhkan.
Persoalan kekebalan berbeda antara satu
anak dengan lainnya. Perbedaan ditentukan
banyak faktor, kekebalan tubuh, kondisi lingkungan, dan kondisi gizi. Anak yang memiliki tingkat kekebalan yang bagus, obat atau
vaksin akan langsung bekerja. Bahkan, bisa

memberikan perlindungan 100 persen. Namun, bagi yang responnya lambat, ataupun
sudah kadung terinfeksi penyakit. Pengaruh
obat bisa saja tidak maksimal.
“Tapi tentu saja infeksi akan lebih ringan
bagi mereka yang sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap,” Jelas Anung.
Anung menambahkan, persoalan Asmat tidak semata soal kesehatan saja. namun lebih kompleks dan multidimensi. Semua pihak harus terlibat. Tidak cukup hanya diberikan vaksinasi dan tambahan suplai makanan. Lingkungan dan cara hidup
masyarakatharusdiperbaiki. Persoalan-persoalan seperti sanitasi, cacingan, dan budaya
cuci tangan harus segera diatasi. “Kalaupun
berat badan naik, lalu keluar dari kategori
gizi buruk, sebentar kemudian pasti (anak)
akan kembali lagi ke gizi buruk,” kata Anung.
Daerah Asmat juga masih kekurangan air
hingga kini. Dengan begitu, sanitasi menjadi
barangmahal.DarilaporanKepalaPusatKrisis di Asmat, ditambah masukan dari berbagai ahli biologi, Anung menyebut di kawasan
Asmat tidak mungkin dibangun sumur bor.
Satu-satunya cara untuk menciptakan
sumber air adalah dengan sistem desalinasi
air sungai, laut atau menampung air hujan.
“Kita disini kita mengatakan cuci tangan
sampai bersih, tapi di sana air nggak ada,”
Jelas Anung. (jpg/arm)

Setnov. Sebab, keterangan yang
baru mencuat dalam sidang itu
bisa digunakan sebagai fakta
yang melemahkan peran Setnov sebagai aktor utama korupsi KTP-el. Hal itu pun sejalan dengan langkah Setnov mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).
PH Setnov, Firman Wijaya
mengatakan, saksi Mirwan itu
merupakan saksi dari JPU KPK.
Pihaknya hanya mempertegas
sajaapayangditanyakanolehjaksa kepada Mirwan dalam sidang
kemarin. “JPU memulai dengan pertanyaan apakah proyek
KTP-el ini ada kaitannya dengan
pemenang pemilu 2009, karena
itu saya sebagai PH mempertegas,” ujarnya usai sidang.
Ketua Divisi Advokasi dan
Bantuan Hukum DPP Partai
Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, pernyataan
yang disampaikan Mirwan tidak
menunjukkan SBY dan Partai
Demokrat terlibat dalam pusaran korupsi KTP-el. Kalaupun
ada kader yang terlibat, hal itu
merupakan perbuatan oknum
danbukanpartaisecaralembaga.
“SBY bersih dari seluruh
kasus korupsi KTP-el,” tegas dia.
Saat itu, terangnya, SBY tidak
mungkinmenghentikanproyek
yang sudah berjalan. Kebijakan tersebut sudah disetujui
pemerintah dan DPR. Apalagi, tutur dia, program KTP-el
sebagai upaya penataan identitas kependudukan warga negara Indonesia.
Penataan itu juga bertujuan
untuk memperkuat faktualisasi
data pemilih dalam pilkada dan
pemilu. “Akan menjadi masalah
besarbilaproyektersebutdihentikan begitu saja,” terang. (jpg/*)

FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

FAKTA BARU. Persidangan Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta,
Kamis, 25 Januari berlangsung panas. Salah satu saksi KPK, Mirwan
Amir menyebut nama Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Kalteng Janji Tunda Bulan Madu
PALANGKA RAYA, FAJAR —
Gubernur Kalimantan Ten-

gah (Kalteng), Sugianto Sabran resmi memperistri gadis

cantik asal Semarang, Jawa
Tengah Yulistra Ivo Azhari.

RADAR SAMPIT

LEPAS DUDA. Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran dan Yulistra Ivo Azhari resmi menjadi pasangan suami istri
dalam pernikahan yang digelar di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis, 25 Januari.

Ijab kabul keduanya di gelar
di Istana Isen Mulang, Palaka
Raya, Kamis 25 Januari.
Hanya saja, Sugianto yang
kini bergelar Kanjeng Raden
Tumenggung Hario H Sugianto Sabran Sri Lintang Noto Projo tersebut mengaku tak akan
berbulan madu dulu. Alasannya, banyak tugas selaku kepala
daerah yang sudah menunggu.
Mantan suami artis, Ussy Sulistiawati ini mengatakan, dirinya akan fokus agenda pemerintahan. Meskipun, dia tak
membantah sangat bahagia
mempersunting Yulistra. Sang
istri sendiri kini diberi gelar suku
Dayak, Nyai Rantian Intan.
“Kami belum ada bulan
madu. Saya langsung mau kerja. Tugas pemerintahan sudah menunggu, jadi saya sekaligus mengajak semua jajaran
pemerintahan menggiatkan
pelaksanaan tugasnya,” katanya., kemarin.
Pernikahanyangmelibatkan
dua budaya berbeda itu kental

dengan nuansa adat, yakni Dayak dan Jawa.
Kesenian Hadrah atau Selawat mengiringi penyambutan Sugianto sebelum memasuki Istana Isen Mulang. Selanjutnya, rombongan mempelai
laki-laki itu disambut kesenian
Lawang Sakepeng.
Selain Wakil Presiden Jusuf
Kalla, sejumlah tokoh nasional
juga tampak hadir, antara lain
Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarno Putri, Ketua Umum
PKB Muhaimin Iskandar, sejumlah menteri, dan pejabat
tinggi negara lainnya.
Kisah cinta Sugianto dan Yulistra Ivo selama ini tak terendus
publik. Padahal, mantan Public Relations Gumaya Hotel Semarang kelahiran Semarang
26 Juli 1992 itu, sudah menjalin ikatan asmara dengan Sugianto selama empat tahun.
Publik baru heboh setelah Sugianto mengumumkannya secararesmimenjelangakhir2017
lalu. (jpg/arm)
DESAIN: ASJAR
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SULSEL

Lagi, Pemprov
Tolak Impor
Daging Kerbau
MAKASSAR, FAJAR—Setelah menolak
impor beras, pemprov pun menginginkan
tak ada daging impor yang masuk di Sulsel.
Alasannya masih sama, stok daging masih
mencukupi, bahkan surplus.
Rencananya, Bulog akan mengimpor daging kerbau 100 ribu ton, secara bertahap
mulai Maret mendatang.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
HewanSulsel,AbdulAzismengatakanketersediaan daging di Sulsel masih sangat mencukupi. Kecuali di beberapa daerah di Jawa,
khususnya di DKI Jakarta yang memang kebutuhan dagingnya sudah mendesak.
Kondisi itu membuat harga daging melonjak drastis di Jakarta di atas Rp100 ribu per
kilogram. "Di Sulsel, aman-aman saja soal
stok daging. Tak mengkhawatirkan. Termasuk harganya relatif terjaga. Di kisaran Rp80
ribu-Rp90ribuperkg,"ungkapnya,kemarin.
Menurut Azis, jika daging impor dipaksakanmasukkeSulsel,makaakansangatmemengaruhihargadagingdipasarandanmembuatpeternaklokalmerugi. Olehnya,iaakanmemastikantidakadadagingimporyangmasuk.
"Jangan sentuh pasar tradisional. Kalaupun masuk, cukup di hotel saja. Supaya tak
menggangguproduksidanharga,"tuturnya.
Azis menjamin stok daging kerbau di Sulsel aman hingga 12 bulan ke depan. Daging
kerbautahuninidiprediksibisamelebihi195
ribu ekor. Realisasi produksi kerbau tahun
lalu sudah melebihi 122 ribu ekor.
"Kerbau ini sudah surplus dan kita siap
menyuplai ke provinsi atau daerah lain," katanya. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan selama ini Sulsel mampu
berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan
daging di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Bahkan Syahrul optimis, produksi Sulsel di
sektor peternakan bakal lebih meningkat.
"Targetnya populasi sapi dan kerbau 2
juta ekor diharap sudah terwujud di 2018
ini," jelasnya.
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Andrianto Wahyu Adi mengatakan daging kerbau akan diimpor dari India. Daging ini akan
masuk secara bertahap mulai Maret nanti.
"Daging beku impor ini akan masuk setiap tiga bulan sekali. Dengan volume 20
ribu hingga 25 ribu ton sekali pengiriman,"
tuturnya. (fik/lin)

IDHAM AMA/FAJAR

TUMBUH. Bangunan hotel di Makassar yang menjulang di antara bangunan lain. Okupansi hotel ikut terkerek tahun ini, karena banyak pertemuan politik yang digelar di hotel.

Tumpuan Ekonomi Masih
Sektor Konsumsi
Proyek Infrastruktur Melambat
REPORTER TAUFIK HASYIM
EDITOR NURLINA ARSYAD

MAKASSAR, FAJAR—Kontribusi
pertumbuhan ekonomi Sulsel belum bisa
berharap banyak pada sektor infrastruktur.
Progres proyek infrastruktur tahun ini masih
lambat. Peran sektor konsumsi diprediksi
masih menjadi penyumbang utama
ekonomi.
PENGAMAT ekonomi, Prof
Marzuki DEA, mengatakan rencana-rencana penyelesaian sejumlah megaproyek infrastruktur di Sulsel belum sesuai harapan. Terutama, karena minimnya
anggaran yang turun dari pusat

akibat keterbatasan fiskal pemerintah.
"Tahun ini rasanya, dari beberapa proyek termasuk bendungan, kereta api baru di atas
25 persen secara total. Jangka
pendek belum terasa efeknya

untuk menopang pertumbuhan ekonomi," ungkapnya kepada FAJAR.
Olehnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi masih didominasi peran konsumsi. Untuk pengaruh bersifat jangka pendek,
proyek infrastruktur memang
berperan. Seperti penyerapan
tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan belanja.
"Dampak yang lebih besar
ketika periode jangka menengah dan jangka panjang. Khususnya saat proyek ini rampung. Dampaknya mungkin
baru sekitar 10 hingga 15 persen," bebernya.
Selanjutnya, Kepala Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Bambang Kusmiarso mengatakan dampak pilkada juga
perlu diantisipasi. Sebab, bisa
sedikit berpengaruh terhadap

penanaman modal. Namun, risiko politik di Sulsel sepertinya
rendah imbasnya ke ekonomi
karena kemampuan pemerintah menjaga kondisi keamanan.
Ia berharap pilkada bisa lancar, karena prasyarat pertumbuhan utama ekonomi. Dampak perputaran uang di pilkada
juga ada ke industri non rumah
tangga (INRT) untuk pembuatan spanduk, sablon baju dan
lain-lain.
"Juga okupansi hotel bakal
terkerek karena banyak pertemuan politik di hotel-hotel,"
tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang
Brodjonegoro menyebut ramainya agenda politik di tahun ini,
terutama Pilkada serentak 2018,
berpotensi mendongkrak kiner-

ja pertumbuhan ekonomi.
Menurut Bambang, kegiatan pilkada pada 171 daerah
akan mendorong konsumsi
lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT). Pada kuartal III tahun lalu, LNPRT tumbuh sebesar 6,01 persen dan mencatatkan pertumbuhan terbesar dari
sisi pengeluaran, setelah ekspor
dan impor.
Adapun pertumbuhan LNPRT, lanjutnya, akan berasal
dari peningkatan belanja partai politik yang meningkat dan
belanja pemerintah yang juga
meningkat.
"Katakan per daerah paling
banyak calonnya empat orang,
berarti yang akan berpotensi
mengeluarkan uang 171 dikali
empat, sekitar 680-an. Mereka
butuh 'spending' dalam rangka kampanye, tambahnya. (*)

Pengelolaan Gudang SRG Terbengkalai
MAKASSAR,FAJAR—Sistem
Resi Gudang (SRG) menjadi solusi bagi petani saat memasuki musim panen. Hanya
saja, beberapa gudang SRG di
Sulsel terbengkalai.
Sekretaris Perhimpunan
Sarjana Pertanian Indonesia
(Pispi) BPW Sulsel, Abdul
Ma'bud mengatakan, SRG
merupakan program Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan
berupa gudang yang dikelola untuk menyimpan barang
dengan sistem resi.
"Sistem resi gudang ini
contohnya ada di Takalar. Namanya SRG Silo. Namun, sayang sekali mandek. Di beberapa daerah lainnya juga

nampaknya kurang terurus,"
ujarnya, Kamis, 25 Januari.
Persoalan yang terjadi di
lapangan, kata dia, program
daripemerintahpusatinidijalankan tanpa disertai dengan
penyiapan SDM yang handal
untuk mengelola.
Padahal, SRG ini, selain sebagai tempat penyimpanan
hasil panen sistem resi (se-

macam sertifikat), juga bisa
digunakan untuk meminjam
uang di bank.
Selain itu, petani bisa
mengatur kapan hasil panen
disimpan dan kapan dijual. Sehingga, petani bisa untung , sebab dijual saat harga
sedang bagus.
Ketua Gabungan Asosiasi
Petani Perkebunan Indone-

sia(Gapperindo)Sulsel,Sulaiman H. Andi Loeloe mengatakan saat ini, sulit menemukan gudang yang layak untuk penyimpanan hasil pertanian," keluhnya.
Padahal, fungsi lain dari
gudang dengan sistem SRG
ini membantu memotong
rantai distribusi antara petani
dan pembeli. (abd/lin)

SAKINAH/FAJAR

PAPARKAN KINERJA. Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari
Tbk, Santosa saat dialog dengan puluhan media dalam rangkaian
Gathering Media di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis, 25 Januari.

Tambah Satu Pabrik
Sawit di Kalsel
PT Astra Agro Lestari
BATU, FAJAR—Capaian
positif PT Astra Agro Lestari Tbk sepanjang tahun 2017
membuat perusahaan yang
bergerak di bidang perkebunan ini lebih optimis tahun ini dalam mengembangkan bisnisnya.
Tahun 2018, Astra Agro
Lestari akan lebih fokus pada
peningkatanproduktivitastanaman,sertapeningkatankapasitas olah pabrik kelapa sawit yang dimilikinya. Rencananya, Astra akan menambah satu pabrik kelapa sawit
di Kalimantan Selatan.
Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk, Santosa
mengatakan, peningkatan kinerja operasional 2017, ditopang oleh peningkatan Tandan Buah Segar (TBS) dan
Crude Palm Oil (CPO) atau
minyak sawit mentah.
Tahun 2016, produksi tercatat 1,544 juta ton meningkat
menjadi 1,634 juta ton pada
tahun 2017.
Menurutnya, peningkatan itu karena produktivitas
yang meningkat dari kebun
inti maupun kebun plasma.
Termasuk, produksi dari petani mitra. Selain itu, faktor

cuaca yang cukup kondusif
sepanjang tahun 2017 ikut
mendukung.
Produksi TBS dari perkebunan inti dan plasma juga
meningkat dari 4,873 juta ton
di tahun 2016 menjadi 5,225
juta ton pada tahun 2017. Industri kelapa sawit juga diuntungkan dengan peningkatan harga rata-rata CPO dari
Rp 7.768,0 per kg pada tahun 2016 menjadi Rp 8.271,0
per kg.
"Peningkatan produksi itu
ditunjang dengan hadirnya
pabrik percampuran pupuk
yang berlokasi di Bumihardjo, Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan
terhadap pupuk secara efektif
dan efisien," jelasnya.
Untuk rencana pembangunan pabrik di Kalimantan, lanjut dia, nantinya memiliki kapasitas produksi 45
ton/jam, dan akan ditingkatkan hingga 60juta ton/jam.
Saat ini, total pabrik yang dimiliki PT Astra Agro Lestari
sudah 31 unit.
Selain dalam bidang perkebunan kelapa sawit, Astra
Agro juga telah melakukan
diversifikasi usaha pengembangan peternakan sapi dalam bentuk pembibitan dan
penggemukan. (fit/lin)
DESAIN: MUH IQBAL
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Asus Andalkan Notebook
Teknologi Fingerprint
MAKASSAR, FAJAR—Asus
bakal menghadirkan beragam teknologi baru. Salah
satunya, notebook seri ROG
dan Flip S.
Area Manager Asus Area
Sulampua, Novianti Kenden,
mengatakan, penjualan terbesar berasal dari jenis maintream type seperti Core i3 series dan Core i5 series. ''Kehadiran produk baruROG dan
Flip S diharapkan meningkatkan penjualan,'' ujarnya,
Kamis, 25 Januari.

Novianti, menjelaskan, tahun ini Asus menambahkan
fungsifingerprintpadasemua
produk notebook. Sehingga nantinya, fitur tersebut tidak hanya ekslusif pada notebook premium saja seperti ZenBook.
"Ke depan para pengguna perangkat mainstream
pun dapat menikmatinya fitur fingerprint ini," jelasnya.
General Manager Systems
Business Group Asus Asia Pacific, Rex Lee, mengemuka-

kan, sepanjang tahun lalu,
Asus berhasil mencatatkan
pertumbuhanpenjualanmobile computing. Berdasarkan
data GFK tahun 2016, lanjutnya,Asusmemilikiangkayear
to data (ytd) sebesar 35 persensedangkanpada2017meningkat menjadi 39,6 persen.
''Sehingga pada dalam periode pertama tahun kemarin
perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar
4,6persen,''ungkapnyaRabu,
24 Januari. (abd/dir)

TAWAKKAL/FAJAR

EDISI TERBARU. Suzuki Ignis Sport Edition sudah hadir di showroom Suzuki Pettarani. Tampilan lebih sporty dengan menyasar kalangan
anak muda.

Ignis Sport Edition
Usung Konsep Urban
Diluncurkan Besok di TSM
REPORTER NURJANNAH ALI ABBAS
EDITOR TAKDIR RIDWAN

daya beli masyarakat. Terlebih tipe Ignis cukup diminati
kalangan anak muda sejak di
perkenalkan tahun lalu.

"Kehadiran varian barunya diharapkan dapat lebih
memacu penjualan," bebernya.(*)

NURHADI/FAJAR

Manasik Umrah
Jemaah Arsindo Tour & Travel menyimak ceramah Ustaz Arifuddin Lewa saat manasik umrah
di Gedung Graha Pena Makassar. Selain manasik, juga ada sosialisasi dan pemaparan harga
paket umrah.

MAKASSAR, FAJAR—Ignis Sport Edition
bakal hadir untuk mendobrak pasar
otomotif di Sulsel. Tampil lebih memikat
dengan mengusung konsep urban.
MARKETING Manager
PT Megah Putra Sejahtera
(MPS), HM Said, mengatakan, tampilan Ignis kini lebih
sporty. Konsepnya menyesuaikanstyleanakmudasaatini.
Selain itu, tambahnya, Suzuki Ignis Sport Edition juga dibekali skid plate pada bagian
bawah bumper.
"Masyarakat bisa mencoba langsung performa Ignis
Sport Edition melalui test drive di Trans Studio Mall (TSM),
Sabtu, 27, Januari," ujar Said,
Kamis, 25 Januari.
Dia optimis, Ignis Sport
Edition jadi primadona baru.

Terlebih dengan konsepnya
yang urban. Sejak edisi pertama diluncurkan awal 2017
lalu, respon pasar cukup baik.
Penjualan mencapai 30 unit
per bulan dengan kontribusi
mencapai 20 persen dari total penjualan Suzuki di Sulsel.
"Harga yang ditawarkan
pun cukup terjangkau. Saya
kira tidak ada kenaikan harga," jelasnya.
General Manager PT MegahPutraSejahtera,DollyRusdy, mengemukakan, Suzuki tidak hentinya berinovasi. Produk baru bakal terus dihadirkan untuk menggairahkan

Teknologi Oxxo
Makin Memuaskan
MAKASSAR, FAJAR—Oxxo
Dry Cleaning mendapat sambutan positif dari warga Makassar. Kemudahan layanan
dan teknologinya sangat memuaskan pelanggan.
Direktur Utama Oxxo Care
Cleaner Makassar, Victor
Rambitan, mengatakan, pihaknyaterusmemberikankemudahan kepada pelanggan.
Di antaranya, layanan antar jemput jika telah menjadi
member. Selain itu, tambahnya, pelanggan juga bisa menikmati keuntungan berupa
reward points. Layanan juga
makincepatmenggunakanfasilitas mirip sistem ATM.
"Layanan selama 24 jam
setiap hari untuk mengambil cucian," ujar Victor, Kamis, 25 Januari.
Menurutnya, layanan
loundry yang berada di Jalan

GunungLatimojongtersebut,
menawarkan cashback sebesar Rp25 ribu dengan minimal transaksi Rp100 ribu selama Januari 2018. Victor mengemukakan, Oxxo merupakan premium dry cleaning
pertama di Indonesia yang
ramah lingkungan.
"Kami tidak menggunakan bahan berbahaya sehingga aman untuk semua pakaian dan kesehatan," bebernya.
Kelebihan lainnya yang
ditawarkan Oxxo kata Victor,
yakni menggunakan barcode system. Mulai dari penerimaan pakaian sampai dengan proses penyimpanan
ke dalam storage conveyor.
"Sebagian besar dikerjakan secara mekanis. Untuk
mengambilnya, cukup memasukkan kartu member,"
bebernya. (nan/dir)

Antam Tawarkan
Emas Edisi Imlek
MAKASSAR,FAJAR—PTAntam Tbk kembali menawarkan edisi terbarunya. Emas
batangan khusus imlek dengan desain eksklusif yang
bernilai seni.
RepresentatifHeadLogam
Mulia PT Antam Perwakilan
Makassar, Zet Logen, mengatakan, koleksi emas batangan tersebut memiliki karakter tersendiri. Menurutnya,
emas batangan edisi imlek
tersebut dibuat dengan berat 88 gram. Telah bersertifikasi London Bulion Market
Asosiation (LBMA). "Stok imlek sementara ini sisa 10 keping," ungkapnya, Kamis, 25
Januari.
Selain itu, pihaknya juga
menawarkan emas batangan batik. Tuturnya, produk
tersebut sangat diminati dengan kreasi yang bernuansa Indonesia. "Ke depan kita

akan menyesuaikan dengan
motif Bugis, Makassar, dan
Toraja," paparnya.
Kehadiran berbagai item
koleksi menjadi daya tarik
untuk menggairahkan daya
beli emas. Apalagi kata dia,
di Makassar masih menorehkan penjualan yang positif dengan rata-rata 13 kilogram (kg) per bulan.
"Kita targetkan tahun ini
dapat meningkat 21 kg per
bulannya," jelasnya.
General Manager PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, Abdul Hadi Aviciena, menambahkan, kesadaran masyarakat untuk berivestasi dalam bentuk emas
semakin tumbuh. Ia mengakui PT Antam Tbk mengelola
emas 40 ton selama setahun
di luar dari emas dari Freeport. (nan/dir)

ELIZA
DUSHKU
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MAMASA

Ijazah Calon Tunggal
Belum Lengkap
SYARATpencalonan pasangan bupati dan
wakil bupati Mamasa, Ramlan BadawiMarthinus Tiranda terkendala. KPU Menemukan setidaknya tiga syarat belum dipenuhi pasangan yang akan bertarung melawan kotak kosong ini.
Berkas Ramlan yang kurang yakni lampiran legalisir ijazah SD, SMP, SPG, transkip
nilai ijazah S1 dan S2 yang telah dilegalisir
pejabat berwenang, serta belum melampirkan nama tim kampanye paslon.
"Kami memberi tenggat waktu perbaikan, paling lambat 27 Januari (hari ini, red),
pukul 24.00 wita," beber Komisioner KPU
Mamasa Divisi Teknis, Sudarsono K Wijaya, Kamis 25 Januari.
Sedangkan Marthinus belum memenuhi daftar riwayat hidup yang ditandatangani
partai politik pengusung sesuai format KPU
(medel BB.2-KWK), dan tak mencantumkan nama tim kampanye.
"Sementara hasil pemeriksaan kesehatan Ramlan-Marthinus, dinyatakan sanggup dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba," bebernya. Tim Penghubung Ramlan-Marthinus, Yohanis Buntulangi menyampaikan segera melengkapi berkas
yang diminta KPU Mamasa.(edo/
nur)

NH Perkuat Lima Daerah

“Zona Merah”
Calon Gubernur

REPORTER BAYU FIRMANSYAH
EDITOR M NASRUN NUR

Jeneponto
Takalar
Bantaeng
Tana Toraja
Toraja Utara

Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz)
Wajo
Toraja

Bantaeng
Bulukumba
Sinjai

Enrekang

Bone

Sidrap

Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka)
Makassar
Gowa
Luwu Raya
(*)

Agus Arifin Nu’mang-TanriBali lamo (Agus-TBL)
RAMLAN BADAWI
ABE BANDOE/FAJAR

Gowa
Luwu
Enrekang
Sidrap
Bone

SANKSI

Program Berkedok
Kampanye Masih
Perdebatan
BAWASLU Sulsel hingga saat ini belum menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu(Panwas)Sinjai,terkaitdugaanpelanggaran petahana, Sabirin Yahya.
Sabirin diduga melanggar Pasal 71 Undang-undang 10/2016 PKPU karena menyalurkan premi BPJS Kesehatan kepada
seluruh warga Sinjai. Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Rahmat
Bagja mengatakan penggunaan program
yang berkedok kampanye masih diperdebatkan.Itusalahsatukeuntunganpetahana.
"Yang jelas tidak boleh itu penggunaan fasilitas negara oleh yang bersangkutan
(petahana)," katanya saat sosialisasi PKPU
10/2016 di Makassar beberapa waktu lalu.
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan dugaan pelanggaran itu masih ditangani Panwas Sinjai.
Pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan sebelum dilakukan klarifikasi kepada petahana. "Panwas akan menilai nanti," katanya, Kamis, 25 Januari.
Terpisah, Panwas Sinjai terus mempelajari dasar hukum yang dijadikan landasan pemkab membayarkan iuran BPJS seluruh masyarakat. Terutama rujukan pemkab
yakni Instruksi Presiden (Inpres) No8 tentang optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional.
Bila program ini demi masyarakat banyak, tidak ada masalah. Yang terpenting
program ini tidak menjadi alat dagangan politik untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Namun jika bertentangan UU No 10 tahun 2016, dan PKPU No 15
tahun 2017 pasal 89, maka pihaknya tidak
sungkan mendiskualifikasi kandidat. "Intinya kami di Panwaslu hanya mengimbau
sebagai bentuk pencegahan, nah kalau program tersebut dianggap sudah benar ya silakan," kuncinya. (rul-sir/nur)

Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS)
Catatan:
;ΎͿDĂƐŝŚŵĞŶŐĂŶƚŽŶŐŝƐŝƌǀĞŝŐƵƐͲůŝǇĂŚͬŐƵƐͲŶĚŝEƵƌƉĂƟ
Sumber: Hasil survei internal kandidat. (nur)

sZͬ&:Z
&KdKͳ&KdK͗dt<<>ͳ/Dͳͬ&:Z

Golkar Jaga Lumbung Suara KTI
JAKARTA, FAJAR—Partai Golkar menjadikan Kawasan Timur
Indonesia (KTI) menjadi salah
satu lumbung suara. Targetnya
mendominasi kursi di Senayan.
Ketua Koordinator Bidang
PP Wilayah Timur DPP Golkar,
Melchias Markus Mekeng, mengatakan, Golkar berkomitmen
meningkatkan kontribusi kader
di KTI lolos di Senayan pada pemilihan legislatif 2019.
"Kita tahu kalau KTI selalu
menjadi lumbung suara Golkar," ujarnya, di sela-sela pemaparan hasil survei Golkar di Kan-

torDPPGolkar,JakartaBarat,Kamis, kemarin.
Bilapemilihanlegislatif(pileg)
2014 Golkar sukses mengamankan 91 kursi, maka Pileg 2019 ditargetkan meraup 110 kursi. Sehingga kader yang bertarung di
KTI harus memberi kontribusi. "Efek positif dari hasil survei
akanmembuatkerja-kerjapartai
menjadilebihterukur,"ucapnya.
Dua legislator asal Sulsel di
DPR RI Hamka B Kady dan Andi
Rio Idris Padjalangi juga percaya diri obsesi DPP mampu diwujudkan. Hamka menyampai-

kan target awal dirinya fokus menangkan pasangan Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar di Pilgub Sulsel. Momentum
ini sekaligus dimanfaatkan menyosialisasikan diri maju pada
pileg mendatang. "Iya tentu saja,
hal harus sudah saya pikirkan,"
ungkapnya.
Pada pileg 2014, Golkar menjadi pemenang di Sulsel dengan
meloloskan lima kadernya di Senayan. Hamka yakin tren itu terulang. Ia percaya kekuatan partaidiSulsel,akantetapstabilbahkan meningkat. (rdi/ham-nur)

MAKASSAR, FAJAR—Empat bakal
calon gubernur sudah mendata basis
kekuatan dan "zona merah" mereka.
Masing-masing melakukan cara jitu
merebut daerah lemah lawan.
PEMETAANkekuatanbagikandidat menjadi hal perlu dilakukan. Namun dalam pilkda,
pengamat politik Nurmal Idrus mengatakan menguasai basis bukan sekadar berdasar seberapa banyak wilayah yang dikuasai. Tetapi seberapa banyak
jumlah suara yang diraih saat
pemilihan nantinya.
"Semisal menang mutlak di
10 wilayah dan kalah di 14 wilayah, tentu yang unggul mereka
yang menang mutlak di 10 wilah itu," kata Nurmal Idrus, Kamis, 25 Januari. Karenanya, memaksimalkangerakandidaerah
yang dianggap lemah juga menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Namun di sisi lain, kandidat juga tetap harus mempertahankan wilayahnya.
Bakal calon gubernur Sulsel,
Nurdin Halid mengakui lima
daerah sebagai titik lemah suaranya.YaknidiJeneponto,Takalar, Bantaeng, Tana Toraja, dan
KabupatenTorajaUtara."Disitu
survei kita masih belum memuaskan," kata Nurdin saat menghadiriRapatkerjaDPPPKPISulsel, di Hotel Rising Makassar,
Kamis, 25 Januari.
Namun Nurdin optimis dengan kekuatan PKPI yang memiliki legislator di wilayah tersebut, mampu meningkatkan
hasil surveinya. Terlebih wilayah dimaksud juga menjadi basisPKPI,denganmendudukkan
tiga kursi masing-masing di Jeneponto, Takalar, dan Tana Toraja, serta dua kursi di Bantaeng
dan Toraja Utara.
"Dengan kekuatan tambahan dari PKPI, saya yakin kita bisa
keluar dari kondisi itu," pungkasnya. Ketua DPP PKPI Sulsel
SuzannaKaharuddinmenjelaskan total 18 legislatornya se-Sulsel siap bekerja keras untuk pemenangan pilgub.
"Inimenjadimodalkamimemenangkan Pak NH-Aziz," kata
Suzanna. Ia menyampaikan
sesuai instruksi Ketua Umum
PKPI Hendropriyono, telah meminta kader all out untuk memenangkan Pilgub Sulsel. Mereka yang setengah hati atau

membelot, siap-siap menerima sanksi pemecatan.
Dari kubu bakal pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi
Mudzakkar (IYL-Cakka), sedikitnya masih ada delapan daerah yang dianggap masih lemah
alias zona merah. Yakni Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone,
Bantaeng, Soppeng, Sidrap, Enrekang, dan Kabupaten Wajo.
"Itu memang menjadi perhatian khusus kita, semisal di
Soppeng karena di situ diklaim
lawan, melihat dari geopolitik,
hubungan emosional dari kandidat lain," kata Ketua Tim Rumah Kita Bahar Ngitung (Obama). Saat ini timnya belum melakukan gerakan di wilayah tersebut.
"Sekarang fokus bagaimana
LO mengawal suara rakyat tidak
dibegal, setidaknya kita sudah
deteksi daerah yang masih kami
anggap merah," ungkap anggota DPD RI tersebut.
Sedangkan bakal calon lainya Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL) mendeteksi zona lemah daerahnya.
Juru bicara Agus-TBL Rizal Syarifuddin menjelaskan belum
ada hasil survei terbaru mendeteksi hal itu.
"Hasil survei kita masih waktu Pak Agus berpasangan dengan ibu Aliyah, dan lanjut Ibu
Nurpati," beber politikus PPP
Sulsel ini. Meski begitu, pihaknya menaruh perhatian khusus
di Kota Makassar, Kabupaten
Gowa, dan Luwu raya.
Alasannya karena perilaku
pemilih yang milenial di Makassar, dengan mudah mengakses informasi. Sementara di
Gowa menjadi basis pasangan
IYL-Cakka, diperlukan sentuhan dan pendekatan berbeda.
"Gowa memang perlu sentuhan dan pendekatan yang
berbeda, apalagi Agus-TBL merupakan pasangan Bugis-Bugis,
jadibahasayangdibawamasukpun harus berbeda. Kalau Luwu
Raya itukan berbeda juga karena ada dua tokoh disana yang
maju," ungkap mantan Ketua
Bappilu DPW PPP Sulsel itu. (*)

Nasdem Data Ulang Kader
ENREKANG, FAJAR —Partai
Nasdem mulai merespons banyaknya kader yang menanggalkan identitas partainya. Mereka mendata ulang komposisi
kepengurusan dan kader partai.
Itu diputuskan usai melakukan rapat konsolidasi terbatas,
yang diikuti pengurus inti yakni Ketua DPD Asman, Sekretaris Ali Kallang, Wakil Ketua AbdulSyukurDjamadi,danBendahara DPD Arsyad Gawi.

"Kita baru mau deteksi siapa-siapa saja yang sudah keluar. Caranya dengan mengunjungiDPCdimasing-masingkecamatan," kata Bendahara NasdemEnrekang,ArsyadGawi,Kamis, 25 Januari. Meski begitu, legislator Enrekang ini menegaskanpartainyatetapsolidmemenangkan MB-Asman.
Kader-kader yang hengkang bakal berganti dengan
anggota baru. Apalagi dalam

waktu dekat, Nasdem segera
menjaring para tokoh sebagai calon legislatif. "Kalau mau
memenangkan MB-Asman,
tentu kita wajib memanaskan
mesin partai dengan kaderkader militan," imbuh lelaki
yang akrab disapa Ciceng ini.
Nasdem menjadi salah satu
partai inti pengusung pada Pilkada Enrekang. Itu lantaran
ketuanya yang anyar, Asman,
menjadi pasangan petahana,

Muslimin Bando (MB). Bahkan Nasdem menjadi partai penentu MB-Asman menjadi calon tunggal.
Mantan Wakil Ketua DPD
Nasdem yang sudah berseragam PBB, Hasan Batti merasa kecewa dengan keputusan partainya mengabaikan M
Amiruddin sebagai penantang
petahana. Karenanya dia hengkang dari Nasdem. "Saya melihat demokrasi di Enrekang bu-

kan lagi dilumpuhkan, melainkandihapuskandenganadanya
kondisi (kotak kosong, red) ini,"
tukasnya.
Di Parepare, dua bakal calon wali kota dan wakil wali
kota makin intens melakukan
sosialisasi. Tidak sekadar menjaga basis massa, pergerakan
yang diramu berupa silaturahmi ini juga dimaksudkan meraih lebih banyak simpati masyarakat. (mam-dan/nur)

Koordinator Pemenangan Berganti
POLMAN, FAJAR—Jelang
pilkada serentak di Polman
dan Mamasa, Ketua DPW
Nasdem Sulbar, Abdul Rahim
mengumumkan penyegaran
struktur partai. Yakni jabatan Komando Pemenangan
Wilayah (Kompemwil) Sulbar yang sebelumnya dijabat
Malkan Amin, berganti ke ta-

ngan Ahmad Ali.
"Keputusan ini berlaku sejak 16 Januari 2018," kata Rahim, Kamis, 25 Januari. Ahmad Ali merupakan Anggota
DPR-RI Fraksi Nasdem Dapil
Sulteng serta pernah menjabat Ketua DPW Sulteng. Ia
juga sempat dipercaya menjadi Bendahara Umum DPP

Nasdem. Sementara Malkan
menjabat Ketua DPW Nasdem Sumbar.
Menurutnya, penugasan
Kompemwil baru karena punya kemampuan khusus dalam mengakselerasi struktur
dan kader sampai level bawah. Terlihat dengan posisi politik Nasdem di Sulteng

yang makin digandrungi masyarakat. "Termasuk para elite pemerintah dan politikus,"
papar Rahim.
Paling penting menurutnya adalah memenangkan
usungan Nasdem yakni Salim S Mengga-Marwan di Pilkada Polman, dan Ramlan
Badawi-Marthinus Tiranda

di Mamasa. "Salim-Marwan
adalah dua figur yang diyakini senafas dengan konsepsi dasar perjuangan Nasdem,
yakni gerakan restorasi Indonesia," sambung Rahim.
Dalam waktu dekat, pihakna akan melakukan roadshow di enam DPD seSulbar. Tujuannya, meman-

tau kader bekerja serius, sebab Pilkada 2018 menjadi tolok ukur menuju Pemilu 2019.
Bakal Calon Wakil Bupati Polman, Marwan optimistis bisa
membawa Polman menjadi
lebih baik melalui programprogram yang lebih merakyat.
Targetnya, mendongkrak
ekonomi kerakyatan, pela-

yanan kesehatan, serta menempatakan ASN sesuai keahliannya. "Saya lihat di pemerintahan, banyak tidak sesuai dengan kompetensinya.
Tiga hari yang lalu pak Jokowi mengeluarkan data 122 kabupaten di Indonesia daerah
termiskin, salah satunya Polman," imbuhnya. (edo/nur)
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1. Opini yang dikirim ke Harian FAJAR, tidak boleh
dikirim ke media lain. 2. Setiap opini yang dikirim
ke Harian FAJAR, wajib menyertakan foto terbaru
(tidak boleh hitam putih), nomor telepon yang bisa
dihubungi, sekaligus nomor rekening penulis.
3. Opini dikirim ke: opiniharianfajar@gmail.com |
opini@fajaronline.com
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Keluhan, koreksi, dan masukan yang ditujukan
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TAJUK

Rumah untuk Rakyat

T

ahun 2018 DPD Realestat Indonesia (REI) Sulsel
menargetkanmembangun20riburumahbersubsidi.
Jumlahnyamasihjauhdarikebutuhanyangmencapai
ratusan ribu unit. Namun setidaknya, ini kesempatan
emas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk
memperoleh hunian yang layak.
Masalahnya, Down Payment (DP) alias uang muka masih
menjadi kendala. Banyak yang tidak mampu membayar DP,
karena gaji mereka kecil. Habis digunakan untuk kebutuhan
sehari-hari ini. Terkait masalah ini, pemimpin DKI Jakarta yang
baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meluncurkan program
DP nol persen untuk rumah bersubsidi. Ini sesuai dengan janji
politik mereka saat kampanye.
Sebagailangkahawal,Anies-Sandimewujudkannyadengan
membangun rumah vertikal di Pondok Kelapa, Duren Sawit,
Jakarta Timur. Di tempat tersebut akan dibangun 703 hunian.
Terdiri atas 513 unit tipe 36 dan 190 tipe 21. Proyek tersebut
dibangundiataslahan1,4hektare.RumahDP nolpersentersebut
hanya untuk warga ber-KTP DKI Jakarta, berpenghasilan di
bawah Rp 7 juta (berdasarkan Upah Minimal Provinsi), sudah
menikah, dan belum pernah memiliki rumah sebelumnya.
Skema DP nol persen tersebut mulai dijalankan. Bahkan
sudah dipasarkan. Pemasaran dilakukan tanpa menggunakan
brosur. Sebelum memutuskan membeli, warga diperlihatkan
rumah contoh. Jadi, warga diharapkan terlebih dahulu bisa
merasakan langsung bentuk dan kondisi rumah tersebut.
Mengenaipembiayaannya,rencananyaPemprovDKIJakarta
akan bekerja sama dengan bank nasional. Suku bunganya
rendah (5 persen) dan flat selama masa cicilan (20 tahun). Ini
sangatmemudahkanmasyarakatberpenghasilanrendahuntuk
mendapatkan rumah layak huni, meskipun persoalan aturan
masih digodok.
Apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, bisa dicontoh
Pemprov Sulsel. Ini juga sejalan dengan program nasional
“Sejuta Rumah” yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla. Apalagi sesuai amanat Undang-Undang Dasar,
rakyat berhak mendapatkan rumah yang layak.
Dalammewujudkanhalinimemangtidaklahmudah.Butuh
kebijakan yang kuat dan dana yang tidak sedikit. Ini karena
pemerintah provinsi atau kabupaten/kota harus memberikan
subsidi uang muka kepada rakyatnya. Kurang lebih Rp1,3 juta
per unit. Tentu saja bakal menguras APBD.
Di sisi lain, harga tanah di Makassar semakin mahal. Guna
menyiasatinya, hunian vertikal menjadi salah satu solusinya.
Apalagi Makassar bukan daerah rawan gempa, sehingga tidak
masalah berdiri bangunan tinggi. Persoalannya sekarang,
maukah pemerintah daerah menyubsidi rakyatnya untuk
mendapatkan rumah? Rasa-rasanya DP nol persen bukan
sesuatu yang mustahil. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. (*)

Menabur Demokrasi Pilkada
OLEH

ANDI HARIS
Dosen Sosiologi Politik
FISIP Universitas Hasanuddin

Pemilihan Kepala Daerah
serentak yang akan berlangsung
di 171 wilayah di Indonesia
dalam beberapa waktu ke depan
terus menjadi wacana publik di
berbagai media sosial.

F

akta ini tentu membuktikan tentang betapa besarnya perhatian
wargamasyarakatterhadapperhelatan demokrasi tersebut, karena tidak hanya terkait dengan pengrekrutan Kepala Daerah melainkan yang
jauh lebih penting yaitu bagaimana pejabat publik yang nantinya terpilih bisa
menciptakan perubahan dalam artian

D

tingan yang muncul dan bahkan
tak jarang saling berbenturan satu
sama lain dan akibatnya kerap kali
dijumpai perubahan sana sini pasangan calon Kepala Daerah. Yang
lebih menarik lagi, kalau sebelumnyasudahadapasangancalontelah
memperkenalkan dirinya ke publik lewat iklan politik entah itu dalam bentuk baliho maupun melalui media yang lain namun ternyata tidak diketahui apa yang menjadi pemicunya, sehingga pasangan
ini kemudian mengalami perubahan terutama disaat dilakukannya
pendaftaran pada penyelenggara
pemilihan Kepala Daerah.
Walaupun begitu, tentu publik
sebaiknya tetap bersikap optimis
dan berpikir positif terhadap setiap perubahan yang terjadi sebab
bagaimanapun juga fenomena seperti ini merupakan hal yang biasa
danbagiandaridinamikapolitikpilkada. Di samping itu, guna membangun konsolidasi politik demokrasi di tingkat lokal. Maka, kelihatannya tak ada pilihan lain kecuali setiap calon yang ikut berlaga sepatutnya memiliki sikap dan budaya politik yang matang, sehingga seketat
apa pun persaingan politik yang terjadi tidak akan menimbulkan disintegrasi politik khususnya di tingkat
akar rumput masyarakat.
Pasalnya, dari sejumlah penga-

laman menunjukkan bahwa munculnya gesekan dan kerusuhan politik baik sebelum maupun pasca
pilkada berlangsung pada dasarnya bersumber karena adanya kelompok tertentu yang dinilai tidak
fair dalam berkompetisi.
Belum lagi apabila ada lembaga
yang dianggap tidak netral dan terkesan bersikap diskriminatif terhadap calon tertentu yang mana konsekuensinya sudah pasti menimbulkanprotessertaperlawanandari
kelompok lain terutama bagi mereka yang kalah dalam pesta demokrasi tersebut.
Takhanyaitu,hadirnyapremanisme politik, kampanye hitam dan
beragam bentuk tindakan anarkis
lainnya yang semua ini akan berdampak buruk bagi upaya untuk
menciptakan nuansa serta iklim
politik yang demokratis.
Karena itu pula, untuk meredam atau paling tidak mencegah
timbulnya konflik politik di antara
para kandidat dan massa pendukungnya, jelas amat diperlukan sikap dang tingkah laku politik yang
mengedepankan nilai etika politik. Dengan demikian, setiap orang
akan mengapresiasi perilaku politik orang lain dengan harapan pilkada akan berlangsung dalam suasana yang aman, demokratis, tertib, dan damai. (*)

Menakar Kembali Isi Piring Makan Kita
OLEH

Plutocracy
i masa Aksial yang jauh, di fajar benderang tradisi
Yunani antik, sebilah kata menjelma sebagai mantera: plutocracy, terma yang mengandaikan bagaimana kekuasaan publik ditekuk oleh mereka yang
punya harta. Belakangan plutocracy lebih populer dikenal sebagai oligarki.
Perjumpaan hartawan, si pemilik modal dan bangsawan, si
empunya kekuasaan kultural, juga punya jejak panjang dalam
arus sejarah kekuasaan Nusantara. Keduanya, tidak saja bersekutu dalam kancah ekonomi-politik di tanah air, tapi juga menegaskan “kemilau” oligarki.
Oligarki dapat diandaikan sebagai bentuk struktur kekuasaan dengan pemegang kekuasaan efektif berada pada segelintir
orang. Dalam konteks Indonesia, oligarki mengacu pada aliansi“hitam”politik-birokrasi-bisnisyangmenautkankepentingan
piramida teratas dari birokrasi negara, partai politik, dan pebisnis beserta keluarga mereka.
Membaca gejala kontemporer oligarki di Indonesia, kita terkenang pada studi-studi Richard Robison dan Vedi R. Hadiz,
Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an
Age of Markets (2004) dan Jeffrey Winters, Oligarchy (2011), yang
memperlihatkan pengaruh kuat oligarki dalam kehidupan politik-demokrasi di tanah air. Meski gurita oligarki terkonsolidasi amat kuat di masa rezim Orde Baru dan mengalami transisi
pasca Reformasi 1998, tapi cengkeramannya tetap kukuh. Dalam pengandaianWinters,transisiyangtengahberlangsungjustru dari “oligarki jinak” ke “oligarki liar”. Persoalan fundamentalnya, Indonesia menemukan dirinya sebagai bangsa yang dikerkah sekelompok oligark dan elite berpengaruh yang prilaku
merusaknya nyaris tak terbendung.
Oligark dan elite kuat Indonesia telah merebut bahkan mendominasi sepenuhnya institusi-institusi demokratis, meski belum mampu memanfaatkannya secara masif dan kolektif untuk mencapai oligarki sipil. Tetapi, gejala kian melemahnya civil
society di Indonesia, melemahnya nalar-kritis universitas pasca tumbangnya Soeharto, dan direbutnya kelembagaan politik
Indonesia oleh kaum oligark dan elit berpengaruh—terutama
melalui penguasaan partai politik dan media—memungkinkan kuasa kekayaan menyebar luas bagai hantu di setiap “arena” persaingan elektoral.
Baik Hadiz dan Robison maupun Winters mendaku, struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup “berdampingan”
dengan kekuasaan oligarki, terutama bila demokrasi tersebut
bersifat menyimpang atau prosedural. Menurut mereka, prilaku dan strategi kaum oligark mungkin saja diubah oleh proses
demokrasi elektoral, tapi tak ada “obat manjur” yang bisa menjamin jika gerakan massa mampu menaklukkan kemilau oligarki. Di titik ini, baik Hadiz dan Robison maupun Winters tiba
pada satu kesimpulan: tak satu pun kekuatan yang bisa menekuk “perseligkuhan” haram antara kekayaan dan kekuasaan,
kecuali api revolusi.
Oligarki—skandal pesing dari napas demokrasi—sebab itu,
akanselalumenjadibatusandungbagikehidupanpolitik-demokrasi kita. Kini, aromanya, bahkan terasa kuat menebar di atas
panggung-panggung pilkada serentak di tanah air. (*)

membangun daerah dengan memanfaatkan semua sumber daya
yang ada.
Sebagai sebuah kompetisi politik yang berlangsung secara terbuka dan demokratis, akan berimplikasi pada semakin longgarnya kesempatan bagi siapa saja yang dinilaikompetensertamemilikitrackrecord yang baik untuk maju dan siap
bertarung di arena politik itu. Meskipun demikian, mekanisme yang
harus dilewati seorang calon Kepala Daerah jelas membutuhkan proses yang panjang dan kadang berliku serta ongkos politik yang
terbilang cukup mahal. Karena itu, logis jika mereka yang
bersedia menjadi kompetitor
dipentas politik ini haruslah
memiliki kapasitas individual yang memadai, tingkat akseptabilitas publik yang tinggi serta dukungan finansial
yang cukup.
Selain itu, memang diakui
jika demokrasi membuka ruang kebebasan publik yang begitu
luas sehingga setiap warga masyarakat memiliki hak politik termasuk
di dalamnya mencalonkan dirinya
disetiap kegiatan pemilihan pejabat publik. Tapi bagaimana pun
jugaprosespolitikyangharusdilalui
boleh dikata amat berat mengingat
seringkali begitu banyaknya kepen-

RACHMAT FAISAL
SYAMSU
Dosen Fakultas Kedokteran UMI,
Alumnus Pascasarjana UMI Program Studi
Ilmu Gizi

Sejak tahun 1955, konsep pola
makan “4 Sehat 5 Sempurna”
ramai diperkenalkan di
Indonesia, yang bertujuan
agar masyarakat menjalani
pola makan yang benar dalam
kehidupan sehari-harinya.

D

alam konsep ini dikatakan
bahwa, pola makan yang sehat terdiri dari makanan pokok sumber kalori/karbohidratuntuk tenaga,lauk-pauk sebagai protein untuk pembangun, sayuran dan buahbuahan sebagai sumber vitamin, lalu ditambah dengan susu sebagai sumber mineral untuk mencapai kesempurnaan.
Namun di awal tahun 1990 an, Indonesia
mengalami perubahan peta permasalahan penyakit, dari dominasi Penyakit Menular (PM) seperti Infeksi Saluran PernapasanAtas(ISPA), Tuberkulosis(TBC),Diare, dan lain-lain, beralih ke dominasi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, kencing manis, dan lain-lain.
Perubahan peta ini berdasarkan meningkatnya angka kejadian PTM di masyarakat yang datang berobat diberbagai
fasilitas kesehatan. Ada pergeseran peta

penyakit dari PM ke PTM yang perlu segera perhatian semua komponen masyarakat terutama tenaga
kesehatan. Dan menurut penelitian pola makan dan gaya hidup adalah penyebab nomor satu dominasi penyakit tidak menular tersebut.
Maka dari latar belakang tersebut,
sejak tahun 2014 diperkenalkanlah
konsep “Gizi Seimbang” (GS) untuk menggantikan konsep “4 sehat
5 sempurna.”
Perbedaan konsep pola makan
Secara garis besar terdapat perbedaan antara kedua konsep pola
makan tersebut di atas, yaitu: Pertama, konsep 4 Sehat 5 Sempurna
menyamaratakan kebutuhan gizi semua orang. Sementara dalam konsep Gizi Seimbang,kebutuhangizisetiapgolongan usia, jenis kelamin, kesehatan dan aktivitas fisik berbeda, mereka dikelompokkan
sesuaidengankondisimasingmasing. Kedua, susu tidak lagi
dianggapsebagaipenyempurna gizi seperti pada konsep 4
sehat 5 sempurna.
Bahwa apapun makanannya akan disempurnakan dengan minuman berupa susu. Di Gizi
Seimbang, susu ditempatkan dalam
kelompok makanan sumber protein
yang berfungsi sebagai pembangun
dalam tubuh. Sehingga susu tidak
wajib harus ada setiap kali makan,
fungsinya akan terwakili jika dalam
setiap kali makan ada tersedia sumberproteinlainnyaseperti;ikan,atau
daging, tempe, telur dan lain-lain.
Ketiga, pentingnya minum air putih/mineral. Dalam konsep 4 Sehat
5 Sempurna tidak menggambarkan
bahwa tubuh perlu minum air mineral secara cukup, aman, dan bersih. Sementara konsep Gizi Seimbang sudah menjelaskan pentingnya mencukupi kebutuhan minum
air mineral minimal 2 liter, atau lebih kurang 8 gelas per hari.

Gizi seimbang
Menurut direktur gizi Kemenkes
RI, dalam Gizi Seimbang terdapat 3
prinsip lagi selain pola variasi makanan sesuai kebutuhan seseorang,
yaitu pola hidup bersih, pola olahraga, dan pola mencapai berat badan
ideal. Ke-3 prinsip tersebut harus saling mendukung satu sama lain, dan
tidaklah bisa berdiri sendiri-sendiri
untuk mewujudkan Indonesia sehat
nantinya.Jadiselainmemperhatikan
variasi makanan sesuai kebutuhan,
seseorangharusmemperhatikankebersihan makanan dan dirinya sendiri, memperhatikan jadwal olahraganya,danmemperhatikanberatbadanuntukmencapaiangkaidealnya.
Di Indonesia, konsep Gizi Seimbang diperkenalkan dengan gambar dalam bentuk seperti “nasi tumpeng” yang terdiri dari tiga lapis. Lapis pertama yang paling bawah berisi makanan yang berfungsi sebagai
energi atau tenaga seperti ; nasi, roti,
sagu, terigu, ubi dll. Lapis kedua pertengahan berisi makanan yang berfungsi sebagai pengatur seperti: berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Lapis ketiga atau yang paling atas
berisimakananyangberfungsisebagai pembangun seperti: protein hewani (ayam, daging, telur, susu dll),
protein nabati (kacang-kacangan,
tahu, tempe dll). Ketiga lapisan tersebut disempurnakan dengan minum air putih/mineral minimal 2 liter, atau lebih kurang 8 gelas per hari.
Menakar (kembali)
isi piring makan kita
Setelah mengetahui sekilas tentang konsep Gizi Seimbang, maka
pertanyaan untuk kita semua adalah, sudahkah piring makan kita sehari-hariterisidengankonsepgiziseimbang? Menurut penelitian, acuan
gizi seimbang mengenai variasi makanan, ketika konsep Gizi Seimbang
tersebut kita bawa ke piring makan
kita sehari-hari maka hendaknya,
piring makan kita setiap kali makan

kira-kiraterdiridari; 1/2piringkarbohidrat seperti nasi putih/roti/bahan
makanan dari sagu/terigu dll. 1/3 piring sayur bersama buah.
Serta 1/5 piring protein hewani/
nabati seperti ikan/tahu/tempe/telur/susu dll. Dan kembali disempurnakan dengan air putih sekitar 2 liter
atau 8 gelas perharinya. Makan sepiring nasi bersama mi adalah contoh
gabungan dua karbohidrat yang secara kebutuhan memang mengenyangkan, tetapi tidak memenuhi
konsep gizi seimbang.
Sebaliknyamakanmibersamasayur, telur dan buah yang ditutup dengan air mineral maka telah memenuhi konsep gizi seimbang. Konsep
gizi seimbang dapat diwujudkan denganpenyusunanvariasimenuyang
tidak perlu mahal tetapi berkualitas,
tidak perlu banyak tetapi memenuhi syarat yang ditetapkan.
Hari Gizi Nasional (HGN) yang
telah diperingati sejak 50 tahun yang
lalu,sebaiknyamenjadiajanginstropeksi untuk kita, untuk pemangku
kebijakandanlebih untukpara tenaga medis. Mau dibawa ke mana kualitas dan status gizi masyarakat ini?
Pertanyaanituharusdijawabolehsemua komponen, dengan mengambil peran penting masing-masing di
dalamnya.
Mari, di hari gizi nasional kali ini,
kita semua menakar kembali isi piring makan kita, dalam rangka bersama-sama mewujudkan Indonesia sehat dengan konsep gizi seimbang, yang di mulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Sebagai penutup mari kita bersama renunkan pesan agama berikut, “Tidak ada bejana yang paling buruk yang diisi oleh
seorang manusia selain perutnya...”
(HR.At-Tirmidzi).
Semogakitamampumengisi“bejana” kita dengan makan, minum
yang baik lagi bermanfaat. Amin. Selamat Hari Gizi Nasional, pada 25 Januari 2018. (*)
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Jangan Sembelih Sapi Betina Produktif
Yang Terhormat, pihak terkait, kadis
peternakan sulsel, kadis peternakan
kota makassar dan pihak keamanan.
Mohon Pak, diperketat pengawasan
pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar.
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Dalam melaksanakan
tugas jurnalistik, wartawan
+DULDQ)DMDUGLEHNDOL
WDQGDSHQJHQDOGDQWLGDN
GLSHUNHQDQNDQPHQHULPD
PDXSXQPHPLQWDLPEDODQ
GDULVLDSDSXQGDODPEHQWXN
DSDSXQVHUWDGHQJDQ
DODVDQDSDSXQ
6HPXDSHQXOLV2SLQL$UWLNHO
VHUWD.RORP/HSDVKHQGDN
Q\DPHQFDQWXPNDQ1RPRU
5HNHQLQJGDQ13:31DVNDK
yang dikirim ke redaksi
menjadi milik harian FAJAR,
karena itu naskah yang
VDPDWLGDNEROHKGLNLULPNH
PHGLDODLQ6HPXDLVLDUWLNHO
WXOLVDQ\DQJEHUDVDOGDUL
OXDUVHSHQXKQ\DWDQJJXQJ
MDZDESHQXOLVEHUVDQJNXWDQ
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TAUZIAH

Keutamaan Berdoa
Tiap Jumat
RASULULLAHsaw. bersabda yang artinya, “Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya dalam kondisi tidak ada orang yang mengetahuinya, kecuali malaikat yang diutus mengatakan kepadanya, ‘Dan bagimu apa yang engkau minta untuk saudaranmu”. (HR Muslim).
Hadist ini menjadi bukti kebesaran Islam dalam menjaga kepedulian pada sesama. Sebab,
doa yang baik adalah doa yang kita panjatkan
untuk diri sendiri dan orang lain dengan tulus
ikhlas tanpa diketahui orang yang kita doakan.
Lalu, bagaimana dengan keutamaan Jumat dihubungkan dengan doa seorang muslim?
Rasulullah saw. bersabda yang artinya, “Di hari
Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat lantas dia memanjatkan suatu doa pada
Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta”.
(HR. Bukhari dan Muslim)
Kapan waktu mustajab itu? Ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan masalah ini. Salah
satunya, sabda Rasulullah saw. yang menyebutkan, “Hari jumat ada 12 jam. (Di antaranya ada
satu waktu, apabila ada seorang muslim yang
memohon kepada Allah di waktu itu,
niscayaakanAllah berikan. Carilah waktu itu di
penghujung hari
setelah asar.
(HR.AbuDaud
dan Nasai
dan dishahihkan al-Albani). (*/arm)

IKHWAN BAHAR
Ketua Majelis Dai Muda Bulukumba

Batasan Khalwat Zaman Now
0DQDJHPHQW
'\DQGUD3URPRVLQGR0DNDVVDU
0(1*8&$3.$1

TAWAKKAL/FAJAR

BERCENGKRAMA. Beberapa muslimah berkumpul sambil bercengkrama di halaman Masjid Telkom, Jl AP
Pettarani beberapa waktu lalu.

REPORTER MUHLIS MAJIDMUHCLIS ABDUH
EDITOR ARMAN K. SEWANG

MAKASSAR,FAJAR — Pergaulan kekinian
atau yang tren dengan istilah zaman now
seringkali dianggap berbenturan dengan
batasan-batasan dalam Islam.
PADAHAL, Islam sebagai agama
Rahmatanlil Alamin tak pernah
tertinggal oleh perubahan peradabanapapun.AjaranIslamselalu bersesuaian dengan kebutuhan dan kebaikan manusia.
Salah satunya, perihal khalwat atau batasan dalam pergaulan hidup laki-laki dan perempuanyangbukanmahramnya.Khalwat secara bahasa berasal dari
kata khala-yakhlu yang maknanyamenyepi,menyendiri,mengasingkandiribersamadenganseseorang tanpa kesertaan orang
lain. Biasanya bagi mereka yang
bukan mahramnya.
Dalam Islam, khalwat ada
yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Khalwat yang diperbolehkan yaitu menyendirinya seorang laki-laki dan perempuan, namun keberadaan mere-

ka tidak tertutup dari pandangan
mata orang banyak.
Ini sesuai penuturan Anas ra.
bahwa Nabi pernah menyendiri dengan suara yang tidak di dengar oleh khalayak namun tidak
tertutup dari pandangan mereka
(khalayah umum) itu. Kemudian
Imam Al-Bukhori menyebutkan,
“Dibolehkannyaseoranglaki-laki
berkhalwat dengan seorang wanita jika di hadapan khalayak”.
Adapun khalwat yang diharamkan adalah berduanya lakilaki dan perempuan sehingga
tertutup dari pandangan manusia. Hukum khalwat seperti
ini adalah haram secara mutlak
berdasarkan firman Allah yang
artinya, “Janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh
suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al Is-

raa: 32).
Dewan Pembina Yayasan
Ummahatul Mukminin, Syahrir Nuhun, ketika ada sepasang
laki-laki dan perempuan asyik
dengan urusan mereka berdua
saja, atau berbicara hanya empat mata, tanpa menghendaki
adanya keikutsertaan orang lain,
maka disebut berkhalwat.
Bahkan Rasulullah saw. bersabda yang artinya, “Janganlah
salahseorangdarikalianberkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka
berdua”. (HR. Ahmad).
“Namun apabila keberadaan
mereka tidak tertutup dari pandanganmataorangbanyak,maka
hal tesebut masih dibolehkan,”
kata Syahrir.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Alauddin Makassar, Barsihannur mengatakan, khaldilarang jika menyepi
dari pendengaran, penglihatan, pengetahuan atau campur
tangan pihak lain atau mahramnya.
“Tapi harus diketahui, khalwat itu jika berpotensi lahirnya
keinginan salah satu atau keduanya untuk perbuatan negatif. (*)
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8SD\DPHQFHUGDVNDQNHKLGXSDQEDQJVDPHUXSDNDQDPDQDK
OXKXUGDQNHZDMLEDQEDJLVHWLDSNRPSRQHQSHQGXNXQJQHJDUD
XQWXNPHQMDPLQNHSDVWLDQNHODQJVXQJDQNHKLGXSDQEDQJVD
\DQJ OHELK EDLN GDQ PDQXVLDZL 7HUFLSWDQ\D NHEHUDGDEDQ
GDODP SHQJHORODDQ VXPEHUVXPEHU FLSWDDQ 7XKDQ
PHZXMXGNDQNHKDUPRQLVDQGDQNHDGLODQLQWHUDNVLNHKLGXSDQ
QDVLRQDOEDQJVDGDQQHJDUDVHUWDLNXWPHQGXNXQJODKLUQ\D
NXDOLWDV WDWDQDQ ORNDO QDVLRQDO GDQ JOREDO \DQJ VDQJJXS
PHPEHUL LQVSLUDVL XQWXN PHQFDSDL VXDWX NXDOLWDV
NHVHLPEDQJDQ WDWDNHKLGXSDQ GDQ OLQJNXQJDQ \DQJ OHELK
EDLN
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Tegas, Merakyat, Religius

FACHRUL-AGUS/TIM MEDIA NH-AZIZ

LIMA partai politik (parpol) pengusung Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-AZIZ), yakni Partai Golkar, NasDem, Hanura, PKB, dan PKPI kian memassifkan mesin politik demi menghadirkan Sulsel Baru.

Parpol Pengusung Makin Kencang
Koalisi partai politik (parpol)
pengusung pasangan Nurdin
Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar
(NH-AZIZ) semakin kencang
mensosialisasikan sang jagoan.

L

ima parpol pengusung NH-AZIZ, yakni Partai Golkar, NasDem, Hanura,
PKB, dan PKPI memassifkan gerakan
menuju Pilgub Sulsel yang sudah di depan mata. Masing-masing mesin politik fokus dengan cara dan gaya tersendiri. Tujuannya satu: memenangkan NH-AZIZ.
Partai Golkar misalnya. Parpol berlambang
beringin fokus sosialisasi di tingkat akar rumput.
Bergerak ke pelosok-pelosok daerah, ke desadesa, dan kampung-kampung.
“Strategi pemenangan sudah kami rapatkan. Tentu akan ada upaya-upaya lebih demi
memenangkan NH-Aziz. Kami yakin semua kader
solid dan tetap semangat bergerak ke kampungkampung,” ungkap Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir.
Sementara, Partai NasDem juga terus memperkuat basis pemenangan dengan cara menyebar

AGUS/TIM MEDIA NH-AZIZ

NURDIN Halid (NH) memaparkan program-program pro-kampung ketika berkunjung ke Kabupaten Luwu Timur,
beberapa waktu lalu.

kader untuk melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan se-Sulsel. Termasuk, upaya-upaya menggaet pemilih muda. Kaum millenial hingga swing
voters menjadi incaran NasDem.
“Kaum milenial atau generasi muda dinilai
akan berperan besar menentukan keberhasilan
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni mendatang. Tentunya, pemilih muda tentu akan men-

Langkah Strategis
Partai Golkar
SEBAGAI induk koalisi parpol pasangan NH-AZIZ, Partai Golkar terus memaksimalkan pergerakan demi satu tujuan: memenangkan Pilgub Sulsel 2018. Berikut beberapa langkah-langkah pemenangan yang
sedang dijalankan!
1.Rapatkonsolidasipemenangan partai, baik di tingkat pusat,
provinsi, hingga tingkat desa terus dilaksanakan dengan sasaran
peningkatan popularitas dan
elektabilitas NH-AZIZ.
2.Penggalanganditingkatdesa
hingga pemilik suara terus dilaksanakan, baik oleh struktural partai maupun ormas dan sayap par-

jadi rebutan para calon. Kami juga akan fokus pada
wilayah (pemilih muda) itu,” kata Juru Bicara NasDem Sulsel, M Rajab.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga all out
demi NH-AZIZ. Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar
Arsyad, bahkan mengungkapkan, pihaknya akan
“mati-matian” demi memenangkan usungannya.
Pendekatan keagamaan, kata Azhar, menjadi
salah satu upaya PKB menggenjot elektabilitas

NH-AZIZ. Pendekatan kearifan lokal disebutkan
menjadi cara tersendiri bagi PKB. “Kami akan
berjuang sampai titik darah penghabisan untuk
kemenangan NH-AZIZ. Inilah komitmen partai,
tidak ada tawar menawar,” tegasnya.
Partai Hanura juga melengkapi upaya pemenanganNH-AZIZ.Selainmenyosialisasikanprogramprogram unggulan NH-AZIZ, pendidikan politik
untuk masyarakat juga dilakukan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura,
Sarifuddin Sudding, menyatakan, pihaknya sengaja mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi dalam Pilkada. Tidak golput dan menggunakan hak demokrasinya.
HanurajugasecarateknismengenalkanNH-AZIZ
kepada masyarakat sebagai pasangan calon GubernurdanWakilGubernurSulawesiSelatanyangpunya
kemampuan mengayomi. “Masyarakat Sulsel yang
plural dan memiliki beragam suku dan budaya hanya dapat dipimpin oleh sosok yang punya kemampuan mengayomi seperti NH-AZIZ,” ungkapnya.
Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin juga menegaskan eksistensi mesin politiknya
dalam koalisi NH-AZIZ. Ia mengungkapkan, PKPI
bakal fokus menggarap pemilih perempuan, yang
jumlahnya di Sulsel tergolong besar. Hal tersebut,
kata dia, akan dilakukan bersama tim perempuan
yang ada di lingkaran NH-AZIZ. (tim)

Kader di Gowa Yakin
Banjir Dukungan

tai Golkar dengan berbagai program konkret sebagai perwujudan “Membangun Kampung”.
3. Melalui kader-kader, Partai
Golkar di desa-desa terus memperkenalkan program “Membangun Kampung” NH-AZIZ.
4. Membangun jaringan relawan partai hingga kampungkampung untuk dipersiapkan
mengawal proses Pilkada Serentak 2018.
5. Mempersiapkan poskoposko pemenangan hingga
tingkat desa sebagai pusat komunikasi program Sulsel Baru
dengan bersinergi bersama partai pengusung. (tim)

Minggu-minggu
yang akan datang,
Partai Golkar akan
melakukan hal-hal
yang lebih bersentuhan dengan
pemilik suara. Melibatkan seluruh
perangkat politik partai, termasuk
Anggota DPR di segala tingkatan
dan para senior tokoh dan
fungsionaris Partai Golkar hingga
tingkat pusat.”
Abdillah Natsir
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel

KADER dan
masyarakat
pendukung Partai
Golkar bersatu
untuk NH-AZIZ.

AGUS/TIM MEDIA NH-AZIZ

UPAYA penggalangan dukungan pasangan NH-AZIZ di Kabupaten Gowa semakin solid.
Kader Partai Golkar dan parpol
pengusung siap habis-habisan
untuk NH-AZIZ.
Ketua Badan Pemenangan
Pemilu DPD II Golkar Kabupaten Gowa, Ridwan Gading,
membeberkan, tim pemenangan paket nasionalis-religius
telah menyiapkan strategi khusus secara gerilya dari kampung
ke kampung dalam melakukan penggalangan dukungan.
Seperti diketahui, daerah ini
adalah basis rival.
“Memang di sini kondisinya berbeda karena pengaruh
lawan juga kuat, tapi kita tidak
akan gentar untuk menggalang
dukungan demi NH-AZIZ. Kita
tentu bekerja lebih ekstra untuk tujuan itu,” terang Ridwan
Gading saat dihubungi, Kamis,
25 Januari 2018.
Melalui perhitungan mesin
pemenangan, ia yakin pasanganNH-AZIZbanjirdukungan,
setidaknya meraup minimal 30
persen suara di Gowa. Target

tersebut, kata Ridwan, secara
optimistis dapat direalisasikan.
“Seluruh bagian dari tim
pemenangan, mulai dari partai pengusung dan tim relawan
akan solid dan satu tujuan untuk mendorong target itu dapat
terwujud,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ridwan menuturkan, antusiasme masyarakat Gowa terhadap pasangan NH-AZIZ hingga kini
sudah terbilang tinggi. Pasal-

nya, kata dia, program yang diusung oleh pasangan ini menghadirkan harapan atas perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita cukup mudah dalam
meraih simpati masyarakat
karena memang memiliki kesamaan visi dengan NH-AZIZ.
Jelas yang menjadi program kita,
yaitu menciptakan kesejahteraan dengan meminimalisir ketimpangan,” ujarnya. (tim)

AGUS/TIM MEDIA NH-AZIZ

RESPONS masyarakat Kabupaten Gowa terhadap program-progam
NH-AZIZ begitu tinggi.
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Parpol Koalisi Dukung Kotak Kosong
Lanjutan Halaman 1

Menurutnya, kampanye
kotak kosong bukan merupakan persoalan menang
dan kalah.
"Melainkan sebagai bentuk deklarasi sikap politik rakyat Kabupaten Mamasa yang
terhambat. Aspirasi politik
untuk mengubah Mamasa
menjadi lebih baik bersama
Obed dan Benyamin," kata
Isra, Kamis, 25 Januari.
Isra menegaskan pihaknya akan melakukan kampanye kotak kosong tersebut secara terang-terangan.
Tidak ada aturan yang mereka langgar atas hal tersebut.
"Coba tunjukkan jika ada
larangannya. Yang salah itu

kalau kampanyekan golput.
Memilik kotak kosong itu sebuah bentuk pilihan yang dibenarkan undang-undang.
Buktinya, kotak kosong diberikan untuk dipilih," imbuhnya.
Hal serupa juga disuarakan Ketua DPC Hanura Mamasa, David Bambalayuk.
Dia mengatakan partainya
juga mendeklarasikan kotak
kosong dan optimis memenangkannya.
Rencana tersebut sudah
berkoordinasi Partai Gerindra dan sepakat melawan
petahana dengan kotak kosong. Kini, mereka berkoalisi untuk mewujudkan citacita bersama memenangkan
kotak kosong.

"Saya sudah imbau masyarakatbersatumemenangkan kotak kosong, sehingga kembali menghidupkan
demokrasi di Kondo Sapata (nama lain Mamasa) ini,"
ungkap David.
David juga menambahkan kader Hanura juga akan
melakukan kampanye secara terstruktur. Semua kader
akan turun melakukan kempanyekepadamasyarakatketika masa kampanye datang.
"Tidak ada yang salah dengan kampanye kotak kosong. Yang salah itu jika kampanye sebelum waktu yang
ditentukan," tambahnya.
Ketua KPU Kabupaten
Mamasa, Suriani T Dellumajad mengatakan tidak ada

aturan yang melarang partai pendukung Obed untuk
mengampanyekan kotak kosong. Sehingga hal tersebut
sangat bisa dilakukan.
"Tapi hanya kurang etis,
karena tidak memberikan
pengajaran politik kepada
masyarakat. Selain itu jika
kotak kosong yang menang,
kanbupatiakanditunjukoleh
Mendagri.Inibisadiluarkandidat," bebernya.
Bentuk Laskar
Di Enrekang, sudah terbentuk Laskar Kotak Kosong
yang terang-terangan bersosialisasi melawan calon tunggal. Sementara di Bone, masih terbilang malu-malu menampakkandirimelawanpetahana.

Selalu Ada Ruang Mahasiswa Beraktivitas
Lanjutan Halaman 1

Gedung berlantai sembilan ini didesain khusus untuk menciptakan suasana
perkuliahan yang lebih nyaman. Adapun fungsi gedung
berdasarkan lantai yakni, basement sebagai tempat parkir dan ruang aktivitas mahasiswa.
Lantai satu ballroom, lantai dua ruang fakultas dan
program studi, serta lantai
tiga perpustakaan dan laboratorium. Lantai empat hingga delapan didesain sebagai
ruang kelas.
Sementara lantai sembilan ruang rektorat, yayasan,
serta pembina. Gedung tiga

lantai di sebelahnya difungsikan sebagai ruang pelayanan
akademik dan teater kuliah.
Kepala Humas Universitas Fajar (Unifa), Muhammad Bisyri, membeberkan,
selain dalam kelas, suasana
di luar kelas dibuat lebih nyaman. Selalu ada ruang mahasiswa untuk beraktivitas.
Dilantaidasarsaja,sejumlah mahasiswa menikmatinya. Sebuah ruangan sengaja didesain tanpa kursi. Mahasiswa dibiarkan berlesehan di atas karpet.
"Tujuannya, agar mahasiswa bisa sering-sering berkumpul, sehingga lebih akrab. Suasana kekeluargaannya lebih erat," ungkap Bisy-

ri, Kamis, 25 Januari.
Ada pun untuk kelas, berjumlah 60 ruangan. Rektor
UniversitasFajar(Unifa),Prof
Sadly Abdul Djabar, mengatakan, kapasitas mahasiswa
pun nantinya bertambah.
"Sekarang kan 4.000 mahasiswa. Ke depan, bisa sampai 8.000 mahasiswa," sebut dia.
Ketua Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang,
Ridwan Arief, mengungkapkan, gedung memang didesain agar mahasiswa belajar tak hanya di dalam kelas
saja. Mereka pun bakal lebih nyaman berinteraksi di
luar kelas. "Sering-sering diskusi agar makin kreatif," dia

mengimbuh.
Tentunya, mahasiswa
juga bisa menikmati fasilitas laboratorium yang lebih
lengkap. Mulai laboratorium
komputer, komunikasi, dan
teknik. "Kita harapkan mahasiswa turut memeliharanya
dengan baik," tutur Ridwan.
Hari ini, JK bakal menghadiri peresmian pukul 09.30
Wita. Sebelum meninggalkan acara, Wapres menandatangani prasasti yang dijadwalkan pukul 11.10 Wita.
Dalam peresmian itu, Founder Fajar Group, HM Alwi
Hamu bakal menyerahkan
motor listrik. Mahasiswa bisa
mempelajari dan mengembangkannya. (ril/rif-zuk)

Tak Hanya Bicara, tetapi Langkah Nyata
Lanjutan Halaman 1

Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Musafir Pababbari, mengatakan, UIN merupakankampusIslampertama di Indonesia yang menganugerahkangelardoktorHC
untuk JK. Gelar kehormatan
itu merupakan penghargaan di bidang sosiologi agama.
“Terima kasih Pak JK telah bersedia menerima gelar doktor kehormatan dari
UIN,” tuturnya.
Musafir mengatakan, keputusan penganugerahan
gelar doktor kehormatan tak
serta merta lahir begitu saja.
Mesti melalui proses akademik yang serius dan kajian
mendalam.
“Peran dan kontribusi
Pak JK dalam perdamaian
tidak perlu diragukan lagi.
Telah memberikan perda-

maian bagi daerah konflik,
seperti Poso dan Aceh. Dunia pun mengakuinya,” tutur Musafir.
Dengan gelar doktor kehormatan kesepuluh, JK tak
jemawa. Dia tetap lebih banyak berbicara soal perdamaian.
“Saya merasa bahwa
banyak teman yang bekerja
sama untuk perdamaian.
Perdamaian itu keikhlasan.
Kalau tidak ikhlas, perdamaian tidak akan jadi,” tutur
dia.
Dalam pidatonya berjudul Kajian Perdamaian:
Perspektif Agama, Ekonomi, dan Politik, dia mengulas pengalamannya sebagai
juru damai.
“Membangun perdamaian adalah seni yang bersumber dari ketekunan, kegigihan, dan keahlian,” ujar JK.

Pria 75 tahun itu memang
dianggap terlibat aktif sebagai juru damai dalam konflik
horizontal seperti di Ambon,
Poso, dan Aceh. Dia pun berbagi kiat membangun perdamaian berdasar pengalamanya.
Di antaranya, harus punya pengetahuan mendalam
pihak yang bertikai, memperkuat keberanian moral,
membangun sikap saling
percaya, menyatukan pihak
bertikai, membatasi keterpaparan, dan menghormati
martabat.
“Perdamaian dapat diciptakan hanya ketika mereka
yang terlibat dalam konflik
tidak ‘kehilangan muka’ (loosing face),” ujar JK.
Karena itu, pencipta perdamaian harus menjamin
martabat, harkat, dan harga diri pihak-pihak yang

bertikai.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin
mengemukakan, JK telah
banyak berjasa. Tidak hanya
pandai berbicara, tetapi
banyak langkah nyata untuk
perdamaian.
Sementara Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo,
mengatakan, kebahagiaan
JK merupakan kebahagiaan
semua orang Bugis Makassar. “Pak JK bagi kami adalah sosok yang tak bisa terlepaskan,” tutur dia.
Bagi Syahrul, JK telah
membuktikan bahwa orang
Bugis-Makassarmemilikipemikiran yang cerdas. “Caradde’. Itu yang membuat Pak
JK dua kali menjadi Wapres
dengan Presiden yang berbeda,” Syahrul mengimbuh
disambut tepuk tangan meriah. (ril/rif-zuk)

Bikin Terobosan Terbitkan Perdes Mangrove
Lanjutan Halaman 1

Desa ini memang lokasi
pelabuhan niaga. Kapal domestik hingga mancanegara,
merapat di sana, di Pelabuhan Biringkasssi. Pelabuhan
itu milik perusahaan semen
pelat merah, Semen Tonasa.
Masuk ke kawasan Bulu
Cindea, bakal dijemput hamparan sawah milik petani setempat. Tak berselang lama,
giliran barisan tanaman bakau yang akan menyambut.
Pohon bakau tumbuh rindang di sepanjang bibir pesisir Kampung Biringkassi
hingga Kampung Padangpadang. Sama-sama masih
di wilayah Desa Bulu Cindea.
Muda mudi kerap ramai
menghabiskan waktu di sana
pada sore hari. Memanjakan
mata sekaligus refreshing.
Ada sebuah spot, namanya
Dermaga Pelangi, menjadi
titik favorit berswafoto.
Spot lainnya, pelabuhan
dengan aktivitas pengangkutan batu bara. Tak kalah
menarik adalah deretan puluhan ribu pohon bakau yang
menghijaukan pesisir.
Hutan bakau ini menjadi
langganan banyak instansi
dan perusahaan untuk menanammangrove.Akhir2017
lalu, 10 ribu pohon bakau ditanam oleh Brimob Polda
Sulsel di area tersebut.
Atas alasan itulah, Pemerintah Desa mengeluarkan
aturan untuk menjaga kelestarian bakau. Kepala Desa

BuluCindea,MadeAli,membeberkan Peraturan Desa
(Perdes) No.1 Tahun 2018
tentang Mangrove, dibuat
untuk menjaga masa depan
generasi pelanjut.
Perdes ini berisi tentang
perlindungan hutan bakau
dan hutan pantai. Made Ali
mengurai, sangat penting
mengikat masyarakat atau
pun pengunjung untuk menjaga kelestarian hutan bakau itu.
Sebab, hutan bakau yang
tersebar di wilayah Bulu Cindea,berperanbesarterhadap
kelestarian lingkungan dan
budaya,secaraseimbangdan
berkelanjutan untuk masyarakat yang bertempat tinggal
di pesisir wilayah itu.
Selain bermanfaat untuk
lingkungan, hutan bakau
juga menjadi tempat hidup
bagi satwa khas. Juga sebagai penyangga dan penyaring bagi masuknya limbah
yang bakal merusak ekosistem laut.
Paling penting, kehadiran perdes tersebut untuk
mengantisipasi pemanfaatan hutan mangrove secara
tidak terkendali oleh oknum
tertentu.
"Selama ini mangrove banyak digunakan oleh nelayan
dan warga sekitar untuk kayu
bakar," kata Made Ali ditemui
di kantornya, kemarin.
Bahkan, kerap nelayan
menggunakan bakau sebagai bahan untuk memperbaiki kapalnya. Mereka tidak

membeli. Padahal dengan
begitu, sangat mengancam
kelangsungan biota laut dan
masyarakat setempat.
"Tetapi, mereka tidak tahu
bahayanya. Jadi ditebangtebangbegitusaja,"paparnya.
Olehnya, ditetapkanlah
perdes bakau bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat dan nelayan. Ini sekaligus menjadi konvensi untuk bersama-sama melindungi bakau.
"Hanya dengan adanya
aturan, masyarakat bisa paham dan takut. Makanya kita
mulai sosialisasi terkait perdes ini. Supaya masyarakat
paham," ucapnya.
Isi perdes sangat ketat dan
mengikat. Warga yang menebangsatupohonbakau,wajib
menggantinyadenganmenaman lima pohon bakau baru.
Halinimenjadikanwargaberpikir seribu kali sebelum menebang.
"Yang dirugikan masyarakat juga sebenarnya. Kalau
tidak ada mangrove di situ,
makasangatrawanterjadiabrasi yang berakibat air laut bakal sampai ke rumah-rumah
warga. Ini yang kita cegah,"
kata Made Ali.
Untuk menjalankan perdes, pemerintah desa telah
menyiapkan petugas khusus untuk menjaga kawasan
bakau tersebut. Siapa saja
yang menebang atau berniat mengambil batang pohon
bakau, bakal ketahuan dan
akan ditindaklanjuti.

Kelompok pemerhati bakau juga sudah mulai dikumpulkan untuk menjaga kelestariannya. Bahkan, para pelajar pun sudah tertarik ikut
menanam.
Dalamwaktudekat,pemerintah desa juga bakal mendatangkan narasumber untuk membahas pentingnya
pohon bakau di hadapan semua warga.
Dengan terbitnya Perdes
Mangrove, Desa Bulu Cindea mulai bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pangkep. Mereka mendesain kawasan hutan bakau sebagai
destinasi wisata baru di pesisir pantai.
"Kita membuat Desa Wisata. Objek utamanya itu hutan mangrove. Supaya semakin banyak dilirik oleh pengunjung dan kawasan hutan mangrove lebih terjaga,"
ungkap Made Ali.
Kepala Dinas Pariwisata
Pangkep, Ahmad Djamaan,
mengakui sudah membuat
master plan Desa Wisata. Dibuat dengan konsep berkelas karena orientasinya menumbuhkan kecintaan lingkungan.
"Potensi desa ini sangat
besar. Hanya saja masih perlu dikembangkan dengan
mengangkat kearifan lokal
daerah setempat," ucap Ahmad. Nantinya, Desa Wisata akan dikelilingi hutan
mangrove. Plus dilengkapi
gazebo dan pasar terapung.
(*/rif-zuk)

Komisioner Divisi Teknis
KPU Enrekang, Rahmawati
Karim mengakui tak ada regulasi yang mengatur intensitas kampanye para pendukung kotak kosong. Apalagi sampai mengatur batasan massa yang bisa dikerahkan untuk mobilisasi kotak
kosong.
"Kalau mengacu aturan PKPU maupun undangundang, memang belum ada
penjabaran secara teknis.
Berbeda dengan calon tunggal sudah jelas diatur semuannya," ungkap Rahma, Kamis, 25 Januari.
Oleh karena itu, tak ada
larangan dalam menggerakkan massa untuk sosialisasi. Mereka hanya perlu berlandaskan undang-undang
penyampaian pendapat di
muka umum.
"Di situ kan jelas ada aturannya, terkait siapa penanggung jawab, berapa orang,
sampai pelaporannya terlebih dahulu ke pihak kepolisian jika berimbas pada keramaian," lanjutnya.
Kalaupun kampanye dukungan kepada kotak kosong
digerakkan oleh partai politik
(parpol), juga bukan sebuah
pelanggaran. Parpol dianggapsebagaisalahsatuorganisasi yang memang tugasnya
melahirkankaderpemimpin.
Ditambah lagi, pendukungkotakkosongtidakperlu
mencantumkanataumenyebutkan usungan, sebagaimana kandidat tunggal.
Kotak kosong tidak mendapatkan fasilitas khusus dalam mengadakan alat peraga
kampanye (APK). Para relawan hanya bergerak secara
sporadis sembari memanfaatkan dana dari donatur masing-masing.
"Kalau dana juga tidak ada
regulasinya secara teknis.
Kami masih menunggu dari
pusat," imbuh perempuan
berlatar belakang aktivis ini.
Secara otomatis, belum
ada batasan terkait dana para
relawan kotak kosong hingga
metode pelaporannya.
Sementara itu, satu-satunyaparpolyangtegasmenga-

wal kotak kosong adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Mereka pun siap membiayai
kampanye melalui urunan
maupun donatur-donatur.
KetuaDPCPBBEnrekang,
Damansyah secara tegas menyebutkan, pihaknya bakal
mencetak poster atau baliho
untuk memuluskan langkah
memenangkan kotak kosong
di Enrekang.
"Kita siapkan biaya sendiri. Tetapi kami juga sudah
mendesak KPU segera menyampaikan juknis kotak kosong secara spesifik, supaya nanti tidak terjadi pelanggaran di tengah jalan," tegas
Damansyah.
Black Campaign
Pilkada dengan calon
tunggal masih berpeluang
terjadi black campaign atau
kampanye hitam. Meski tak
langsung memojokkan kotak kosong sebagai alternatif
pilihan, namun simpatisan
calon tunggal bisa saja memengaruhi masyarakat dengan berbagai pernyataan
yang bisa membuat gaduh.
Komisioner KPU Enrekang, Rahmawati Karim menilai, black campaign berpotensi tetap ada. Meskipun
kandidat tidak bisa secara
langsung menjatuhkan lawannya yang hanya kotak kosong. Namun, bukan berarti
pilkada dengan calon tunggal tidak bisa dikenai black
campaign.
Panwaslu Enrekang, Suardi Mardua pun tetap mewaspadai segala kemungkinan yang bisa timbul dalam tahapan proses pilkada. Pihaknya tak ingin membedakan
jumlah calon pilihan.
Suardi mengakui, pilkada
dengan calon tunggal justru
menjadi pelajaran berharga
bagi masyarakat Enrekang.
Apalagi, hal ini merupakan
sejarah pertama kali.
"Kita masih berupaya
mengkaji regulasi yang terkait kotak kosong itu. Apalagi, pelaporan-pelaporan
yang masuk (terkait calon
tunggaldankotakkosong)sudah banyak kami tampung,"
katanya.

Bingung
Pilkada dengan calon
tunggal yang akan menjadi
sejarah di Bone, juga membuat penyelenggara pilkada
bingung. KPU maupun Panwaslu Bone kompak masih
mendalami regulasi pilkada
calon tunggal melawan kotak kosong.
Ketua KPU Bone, Aksi
Hamzah menjelaskan, KPU
tidak mengatur kampanye
kotak kosong. Kegiatan yang
dilakukan hanya sosialisasi
masyarakat boleh memilih
gambar atau kotak kosong.
"Kalau ada masyarakat
yang mengampanyekan kotak kosong, itu juga. Belum
ada regulasi mengenai hal
tersebut. Insyaallah di Makassar akan ada rakor KPU
mengenai kampanye," kata
Aksi Hamzah.
Namun demikian, dalam
sosialisasi KPU, tetap akan
disampaikan bahwa masyarakat boleh memilih kotak
kosong. "Kotak kosong juga
bentukaspirasi,"tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan
PengawasanPanwasluBone,
Alwi mengaku, masih mendalami perihal regulasi pilkada calon tunggal.
"Apabila ada kampanye kotak kosong, belum bisa disebutkampanyehitam.Kitaharuspelajari,kontennyaseperti apa. Kalau di dalamnya sudah ada unsur menjatuhkan
calon lain, jelas masuk kampanye hitam," papar Alwi.
Alwi mengaku sudah berkomunikasi dengan Bawaslu
untuk melaksanakan bimbingan teknis khusus bagi
daerah yang akan menggelar
pilkada calon tunggal.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bone, Jumria mengaku
belum menemukan masyarakat yang menyosialisasikan atau mengampanyekan
kotak kosong.
"Upaya tersebut bisa berefekpada(hasil)pilkada,nanti. Sekarang belum ada ditemukan. Tetapi, tidak tahu ke
depannyasepertiapa.Iniyang
perlu diantisipasi dan diwaspadai," tutur Jumria. (*)

JK Cerminan Burane Appa Sulapa
Lanjutan Halaman 1

Filosofi Burane Baine
Appa Sulapa ini memiliki
makna empat persegi sempurna dan seimbang. Empat persegi sempurna itu yakni, pertama, memiliki agama
yang bagus. Kedua, memiliki
sikap, adat, dan budaya yang
baik. Ketiga, cerdas (macca/
caradde), dan keempat, pekerja keras.
Pepatah resopa temmangingngi’ namalomo naletei pammase dewata yang
berarti, hanya dengan kerja
keras dan ketekunan, maka
akan mudah mendapatkan
rida oleh Tuhan, yang berarti sebagai seorang pekerja
keras dan tekun juga terda-

pat dalam sosok JK.
Sifat dan karakter ini tersimbolkan pada sosok JK.
Kita harus melihat beliau, lihatlah Pak JK pernah jadi wakil presiden dua periode dari
dua presiden berbeda, juru
damai nasional dan internasional, serta sejumlah kontribusi lainnya.
Hal inilah yang harus diteladani oleh semua pihak,
termasuk pejabat di negeri
ini. Saya memberikan apresiasi kepada UIN Alauddin
Makassarmemberikanpenghargaan ini.
Bagi saya, gelar doktor honoris causa bukanlah gelar
basa-basi, bukan juga pemberian gelar untuk manuver
politik. Baginya, ini harus di-

maknaibahwaterdapatsesuatuyangsangatluarbiasadan
prestasi seseorang yang harus disampaikan pada publik secara terbuka, maka diberikan gelar tersebut.
Gelar dari UIN Alauddin
Makassar ini memiliki
makna dan penegasan kepada publik bahwa putra
terbaik Indonesia ini juga
memiliki kontribusi yang
luar biasa dari perspektif
keagamaan, sehingga lengkap dan paripurnalah capaian beliau sebagai anak
bangsa dalam membawa
bangsa, negara, dan agama
dalam suatu harmoni bagi
kemajuan kemanusiaan dan
kerakyatan di negara tercinta
Indonesia. (*)

Karena Sering Bertugas Malam, Ia Merasa Perlu Minum Madu ini

L

atar belakang pendidikan Nyonya Inna Wardani adalah ilmu
kesehatan. Itulah sebabnya
wanita34tahuninilebihsukamemilih berkarier sebagai bidan ketimbang yang lainnya. Padahal, dulu ia
pernah bekerja sebagai dosen di sebuahperguruantinggi.“Sayasenang
menjadi bidan, yang melayani masyarakat setiap hari. Selain itu, sejak menjadi bidan, waktu saya full
di sana,” ujar lulusan STIKES Ngudi
Waluyo,Ungaran,Semarang,inisaat
ditemui 29 Juli 2015 lalu.
Benarkah waktunya full? Memang. Sebab, sebagai bidan di lokasi yang masih desa, ibu dua anak ini
harus stand by 24 jam dalam sehari.
Tanpa istirahat? Bukan begitu. Maksudnya, bila ada yang membutuhkan pelayanannya pada pukul dua
malam, misalnya, ia harus bersedia
ke tempat tugas di pagi buta seperti itu. Termasuk jika mesti ke rumah
pasien.“Inikerapterjadipadawanita
melahirkan,” ungkapnya. Tidak lelahkah ia? Tentu saja lelah. Apalagi, tempat kerjanya berjarak 15 km
dari rumahnya. Dan biasanya ia ke
sana menggunakan sepeda motor,
meskipun ia punya mobil. Oleh sebab itu, tentu ia sering sekali merasa lelah. Bahkan, gara-gara kelelahan
begitu, beberapa bulan yang lalu ia
pernah diserang vertigo. Maka, untuk meningkatkan staminanya, sejak Oktober 2014, bersama suami-
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nya yang berprofesi sebagai polisi, ia
rutinmengonsumsiMaduBima99.
Hasilnya? Ternyata, madu hitam pahit itu memberi banyak energi tambahanbagipendudukDesaDrenges,
Kecamatan Kertosono, Kabupaten
Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, ini.
“Sejak minum madu itu badan saya
selalu terasa enteng, tidur nyenyak,
dan bangun pagi bugar,” paparnya. Lalu, karena ia sering membawa Madu Bima 99 ke tempat kerjanya, para pasiennya banyak yang
ikut mengonsumsi produk tersebut.
Selainmengandungkarbohidrat
berstruktur kompleks, madu mengandung zat gula berstruktur tunggal: glukosa dan fruktosa. Selain itu,
madumengandungbanyakmineral,
vitamin, enzim, dan serbuk sari (bee
pollen). Ia mengandung sedikit proteindanair,yangberasaldarizatgula.
Peneliti bidang kedokteran menyatakan,madumengandungberbagai

manfaat kesehatan. Termasuk kemampuannya meningkatkan daya
tahan, melawan kanker, mencegah
penyakit jantung, dan untuk perawatan luka. Seorang ilmuwan dari
California, Hiedrun Gross, mengatakan bahwa mengonsumsi madu
akanmemperkuatzatantibodididalam tubuh kita. Gross dan beberapa
penelitilainasalAmerikaSerikatberhasilmenemukanfaktabahwaterjadipeningkatankadarantioksidanpada
orang-orangyangbiasamengonsumsi
madu. Peningkatan antibodi tersebut
dapat mengurangi risiko terkena beberapa penyakit mematikan.
Saat ini berbagai madu pahit
dengan berbagai merek telah beredar di pasaran. Tapi, yang banyak digemari,karenamanfaatnyayangnyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji laboratorium Fakultas
FarmasiUIdanSucofindoSeptember
2014, Madu Bima 99 terbukti bebas
daribahankimiaobat,patogen,logam
berbahaya,danzatberbahayalainnya.
Bahkan, saat ini juga tersedia
MaduBima99khusus,yakniMadu
Kesuburan Pria, Madu Kesuburan
Wanita,danMaduKecerdasanOtak.
Untukmendapatkannya,Andabisa
datangkeapotek,tokoobat,danoutlet-outlet lainnya di kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda
bisa mengunjungi @madubima99,
www.madubima.com, dan www.
facebook.com/Madu Bima 99.

DISTRIBUTOR
DISTRIBUTOR PROVINSI
PROVINSI SULAWESI
SULAWESI SELATAN:082304485191
SELATAN:082304485191
Subdis
Subdis Makassar,
Makassar, Gowa,Maros:082304485191,
Gowa,Maros:082304485191, Bulukumba,Bantaeng,
Bulukumba,Bantaeng, Jeneponto:
Jeneponto: 085242331110,
085242331110,
Enrekang:
99188533, Bone:
+6285341618258,
Pangkep:
085340909212,
Barru: 085242297614,
Enrekang:0853
082345343534,
Bone:
+6285341618258,
Pangkep
& Barru: 082348539028,Takalar:
Takalar:
085342555255,
Sinjai: +6281344181363,
Pinrang: 085399188533,
Palopo&Belopa
:
082222202203,
Sinjai: +6281344181363,
Pinrang: 085399188533,
Palopo&Belopa
: 081355639467,
081355639467,
Sidrap : 085250458718,
Parepare: 085399188533,
Sengkang/Wajo:
085242297614,
Sidrap : 085250458718,
Parepare: 085242477864,
Sengkang/Wajo:
081355541045,
Soppeng:
Soppeng:
085242297614,
Selayar : 0852423341110,
Toraja
Tana
Toraja: 081241680149
082346698888,
Selayar : 082222202203,
Toraja Utara,
TanaUtara,
Toraja:
081241680149
Info
Info Distributor
Distributor Sulawesi
Sulawesi Barat:
Barat: 081355318208
081355318208
Subdis
Subdis Majene
Majene dan
dan Mamasa:
Mamasa: 081245401606
081245401606

DESIGN: SYAIFUL ABDULLAH

COFFEE BREAK
RABU, 24 JANUARI 2018 HALAMAN 12

ABE BANDOE/FAJAR

Lawan Arus
Truk bermuatan kontainer terperosok di kubangan Jln Ir Sutami (tol), sejak dua hari terakhir, Kamis, 25 Januari. Truk bernomor polisi DD 8531 XL ini terbalik setelah mencoba melawan arus.

Retorika Penjual Obat
EDITOR ILHAM WASI

PENJUAL obat di pinggir jalan kerap
ditemukan. Bukan hanya menawarkan
obat sebagai daya pikat, tapi juga retorika
bahasa.

APAKAHAnda terpikat? Suatu hari, penjual obat memanggil pembeli lewat pengeras suara. "Obat-obat,
mari merapat."
Dalam tawarannya obat
yang dijualnya bisa menyembuhkan 1000 macam

penyakit.
Mendengar penjual obat
yang bernama Labeddu itu,
seorang ibu datang bertanya.
"Apakah benar obat ini
bisa menyembuhkan 1000
macam penyakit?"
Maka ia pun meyakinkan

Ibu tersebut. "Oh tentu saja.
Jangan khawatir, ini pasti
manjur. Semua akan sembuh dengan segera. 1000 macam penyakit bisa sembuh."
Tertarik. Ibu tadi membeli obat Labeddu. Namun, setelah beberapa hari, Ibu ter-

sebut kembali pada penjual
obat tersebut. "Aduh Pak, katanya bisa menyembuhkan
1000 macam penyakit. Lah,
saya sudah
pakai, tapi
belum sembuh juga."

Ibu itu menggugat.
Labeddu kemudian menjawab, dengan santai. "Yah,
obat itu sangat mujarab,
mungkin penyakit
Ibu itu penyakit yang
ke-1001." Labeddu
membela diri. (ktw)

TEKA-TEKI SILANG
MENDATAR
1. Tempat kediaman yang
sah dari seseorang;
tempat tinggal resmi
6. Bermakna lebih dari satu
(sehinggakadang-kadang
menimbulkan keraguan,
kekaburan,
ketidakjelasan, dan
sebagainya); bermakna
ganda; taksa
7. Maksud pembicara atau
penulis; pengertian yang
diberikan kepada suatu
bentuk kebahasaan;
11. Bentuk bahasa yang
maknanya mirip atau
sama dengan bentuk
bahasa lain
12. Kenangan manis pada
masa yang telah lama
silam
13. Sangat bersahaja;
tidakbanyaktingkah;lugu
(karena muda dan kurang
pengalaman); sederhana
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Peninggalan Arkeologi
Patung Raja Ramses II yang berusia 3.200 tahun ini terlihat saat dipindahkan ke pintu masuk
utama Museum Mesir Raya di Kairo, Kamis, 25 Januari 2018.
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MENURUN
1. Masa tercerai-berainya
suatu bangsa yang
tersebar di berbagai
penjuruduniadanbangsa
tersebut tidak memiliki
negara, misalnya bangsa
Yahudi sebelum negara
Israel berdiri
pada tahun 1948
2. Mutu, sifat, atau keadaan
yang menunjukkan
kesatuan yang utuh
sehinggamemilikipotensi
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dan kemampuan yang
memancarkan
kewibawaan; kejujuran;
3. Pernyataan yang
seolah-olahbertentangan
(berlawanan) dengan
pendapat umum
atau kebenaran, tetapi

kenyataannya
mengandung
kebenaran
4. Mempunyai dan
memperlihatkan
wawasan yang luas
5. Hampa udara
8. Watak yang sebenarnya

dari sesuatu; isi;
pokok; inti
9. Intisari atau dasar
10. Dalam keadaan berhenti
(mengaso) badan dan
kesadarannya (biasanya
dengan memejamkan
mata)

Intan Terbesar
PADA tahun 1905 di Afrika Selatan
ditemukan intan terbesar di dunia.
Cullinan tersebut seberat 3.106,75
karat (0,621350 kg).
Intan yang ditemukan di tambang
intan Premier Mine dekat Pretoria
di Afrika Selatan.
Benda berharga mineral
yang secara kimia merupakan bentuk kristal, atau alotrop, dari karbon.
Intan terkenal karena memiliki sifat-sifat fisika yang istimewa, terutama faktor kekerasannya dan kemampuannya mendispersikan cahaya.
Sifat-sifat ini yang membuat intan digunakan dalam perhiasan dan

berbagai penerapan di dalam dunia
industri.
Intan terutama ditambang di Afrika Tengah dan Selatan, walaupun
jugakandunganintanyangsignifikan
ditemukan di Kanada, Rusia, Brasil, dan Australia.
Ada sekitar 130 juta "carat" (26.000 kg) intan ditambang setiap tahun, yang
berjumlah kira-kira 9 miliar
dollar Amerika Serikat.
Selain itu, hampir empat
kali berat intan dibuat di dalam
makmal sebagai intan sintetik (synthetic diamond).
Sedangkan di Indonesia, intan telah lama ditambang di kawasan Mar-

tapura,KalimantanSelatan.Intanterdapat dari dalam perut bumi yang
digali baik secara manual maupun
dengan mekanisasi. Sekarang kebanyakan para penambang intan sudah
menggunakan mekanisasi, yaitu dengan mesin penyedot untuk menyedot tanah yang sudah digali.
Tanah yang disedot bersama air,
dipilah melalui tapisan. Dengan keterampilannya, si penambang bisa
membedakan batu biasa, pasir, atau
intan. Intan yang baru didapat ini disebut "galuh" di daerah Martapura.
Galuh ini masih merupakan intan
mentah. Untuk menjadikannya siap
pakai, intan harus digosok terlebih
dahulu. (wik/ham)
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Mahasiswa
Sambut
Wapres
dengan Karya
MAKASSAR,FAJAR—Mahasiswa
Universitas Fajar (Unifa) tak ingin
hanya jadi penonton pada peresmian gedung Unifa. Mereka menampilkan kreasi untuk menyambut Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla,
Jumat, 26 Januari.
Ragam stan memenuhi lantai
dasar gedung baru sembilan lantai itu. Produk yang dipamerkan
mahasiswapunberbeda-beda.Namun, yang paling menarik perhatian adalah furnitur.
Jam tanpa angka misalnya. Dibuatdenganmemanfaatkanbahan
sisaproyekbangunan.Baloknyadipotong menjadi sembilan bagian.
Kemudian, disatukan lagi menjadi bentuk persegi.
Baca Mahasiswa... Hlm 19

IDHAM AMA/FAJAR

KARYA MAHASISWA. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Fajar, HM Alwi Hamu, berbincang dengan mahasiswa yang memamerkan karyanya pada Youthpreneur Expo, di Kampus
Universitas Fajar (Unifa), Jalan Prof Basalamah (eks Jl Racing Centre), Kamis, 25 Januari.

Bapenda Kejar Pajak Restoran di Mal
REPORTER SYAHRUL ALIM
EDITOR KASMAN

MAKASSAR, FAJAR—Tim Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota
Makassar akan menyisir restoran yang ada
di pusat-pusat perbelanjaan atau mal. Pajak
restoran tahun ini ditarget Rp147 miliar.

IDHAM AMA/FAJAR

OBJEK PAJAK. Pengunjung bersantai di salah satu kafe dalam Mall Ratu Indah (MaRI),
Makassar, Kamis, 25 Januari. Seluruh restoran dan kafe dalam mal masuk dalam daftar objek
pajak Bapenda Makassar.

BAPENDAsudah menyiapkan
puluhan anggota Laskar Pajak
untuk mendata restoran yang
ada di mal-mal. Diduga masih banyak restoran dalam mal
yang belum terdaftar sebagai
wajib pajak.
Restoran yang berada di
luar mal juga tak luput dari
sasaran Laskar Pajak. "Se-

karang lagi pendataan di semua mal, nanti kalau selesai
baru keluar," kata Kepala Bidang Pendataan dan Penataan Pajak Daerah, Bapenda
Kota Makassar, Dedy Irdamsyah Hatta, kepada FAJAR,
Kamis, 25 Januari.
Baca Bapenda... Hlm 19

Minta Tambahan
Bus Pekerja

PEMPROV

Benahi Lift
Monumen Mandala
MAKASSAR, FAJAR—Setelah tak berfungsi sejak 2016 lalu, lift di museum Monumen Mandala akhirnya mendapat perhatian Pemprov Sulsel. Dinas Kebudayaan dan
Kepariwisataan Sulsel sudah mengajukan
anggaran Rp1 miliar untuk perbaikannya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Musaffar Syah, mengatakan,
anggaran Rp1 miliar itu sudah cukup untuk
mengadakan lift baru. Kata dia, kapasitas lift
yang akan dipasang nantinya tetap sama dengan lift yang terpasang sebelumnya, yakni
maksimal enam orang.
Baca Benahi... Hlm 19

IDHAM AMA/FAJAR

BUS. Bus milik Pemkot Makassar parkir di Balai Kota Makassar, Kamis, 25 Januari. Selain bus sekolah dan
pegawai, pemkot juga menguji coba bus untuk karyawan di KIMA.

MAKASSAR, FAJAR—Bus Pekerja yang diluncurkan Pemkot Makassar untuk angkutan karyawan, disambut baik
masyarakat, terutama pekerja di Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Bus yang baru diuji coba ini
masih sangat terbatas. Hanya
satu unit. Makanya, karyawan
berharap Pemkot Makassar
menambah armadanya. Bus
yang diluncurkan tahun lalu
itu berkapasitas 24 tempat duduk. Pengoperasiannya di bawah kendali Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Kepala Bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial,
Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar, Ariansyah, mengatakan, bus untuk pekerja itu
baru tahap percobaan. Bus itu
dihadirkan untuk memenuhi keinginan pekerja yang disampaikan sejak tahun lalu.
"Memang baru kita oprasikan
di KIMA sejak tahun lalu," ujarnya, Kamis, 25 Januari.
Kata dia, bus ini melayani karyawan yang bekerja
di KIMA. Rutenya mulai dari
pintu dua KIMA, lalu berkeliling hingga ke Jl Kapasa Raya.
Baca Minta... Hlm 19

Belajar Transparan di Masjid Raudhatul Jannah

Manfaatkan Teknologi, Laporan Keuangan Lewat Website
Lebih terbuka.
Laporan pengelolaan
keuangan masjid tak
hanya diumumkan setiap
Jumat. Semua dibeberkan
di laman website yang
bisa diakses semua orang.
RUDIANSYAH
Biringkanaya
IDHAM AMA/FAJAR

TERTUTUP. Petugas melintas di depan pintu
Monumen Mandala, Kamis, 25 Januari. Monumen
ini tak lagi dibuka untuk wisatawan sejak 2016.

di Masjid Raudhatul Jannah segera masuk ke dalam masjid. Ia
menyalakan radio.
Selangbeberapamenit,satu
persatujemaahberdatangandi
Masjid yang berada di Jalan Dg
Ramang, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya.
Jumardi Lanta dan beberapa jemaah sudah bersiap menunaikan salat asar berjemaah. "Fin yang azan atau saya,"
tanya Jumardi kepada Arifin di
teras Masjid Raudatul Jannah,
Kamis, 25 Januari.

TRANSPARAN.
Ketua Pengurus
Masjid Raudhatul
Jannah, Jumardi
Lanta (kedua kiri)
bersama pengurus
lainnya saat ditemui
di Masjid Raudhatul
Jannah, Kamis, 25
Januari. Pengelolaan
keuangan masjid
dilaporkan secara
transparan.

LIMA menit lagi salat asar dimulai. Arifin yang baru saja tiba

Baca Manfaatkan... Hlm 19
ABE BANDOE/FAJAR
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Selamat Tinggal
Lorong Kumuh
REPORTER MUHLIS MAJID
EDITOR YUSRIADI

MAKASSAR, FAJAR — Dahulu kumuh,
kini tertata rapi. Bersih dan nyaman.

MAKIN
TERTATA.
Tim penilai
Sombere and
Smart Lorong
mengunjungi
Lorong 1 RW
2 Kelurahan
Mario,
Kecamatan
Mariso, Kamis,
25 Januari.
ARDIANSYAH BANDOE/FAJAR

Pembenahan dari Awal
LORONG yang kini nyaman
dan aman ini betul-betul disulap dari nol. "Jika para peserta lain, mungkin memilih
lorong yang sudah lumayan
tertata, kita di sini tidak. Kita
betul-betul memilih lorong
yang semrawut," ungkap Lurah Mario, Nawir.
Pantauan FAJAR, lorong
tersebut memang tampak
baru saja dibenahi. Cat di
tembok dan sepanjang jalan
tersebut masih tampak baru.
Begitu pun pelbagai jenis
tanamannya. Ada yang masih kecil-kecil, sehingga butuh perawatan lanjutan.
Termasuk masih adanya be-

berapa jejak pengerjaan. Di
antaranya fasilitas keamanan atau pos kamling dan gerbang lorong.
Kata Nawir, lorong ini segaja dipilih untuk memberikan perubahan yang betulbetulnyata.Harapannya,perbaikan ini tidak nampak bahwa hanya sekadar ingin berkompetisi pada lomba Sombere and Smart Lorong.
"Lorong ini juga akan dilengkapi dengan pembinaan UMKM, sehingga warga
mendapat pekerjaan yang
bisamenjadisumberpenghasilan tambahan," ungkapnya.
CamatMariso,HarunRani

berharap, dengan pembenahan ini seluruh elemen
masyarakat di lorong tersebut
bisa merawat kenyamanan
dan keamanan. Menurutnya,
saat ada tamu yang masuk di
lorong ini, tentunya akan pulang dengan cerita yang baik.
Kalau mereka menyaksikan hal baik, tentu akan
memuji menceritakannya.
"Tawwa di lorong ini bersih dan indah, pasti rumahrumahya dan orang-orangnya juga bersih dan baik,"
ujarnya saat memberikan
sambutan pada penilaian
Sombere and Smart Lorong,
kemarin. (mum/iad)

PKL Senter Karebosi
Tunggu UPTD Baru
MAKASSAR, FAJAR — PKL
Senter Karebosi yang terletak di Jalan RA Kartini kini
sudah rampung. Akan tetapi belum diresmikan, apalagi difungsikan.
Pemanfaatannya terkendala pembentukan UPTD
PKL. Nantinya, OPD baru
tersebut direncanakan dinaungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sebelumnya, Wali Kota
Makassar,MohRamdhanPomanto mengaku akan meresmikan kawasan tersebut sebelum cuti Pilkada. Hanya
saja, ia memastikan akan me-

nundanya.
"Biarlah Plt (wali kota)
nanti yang selesaikan (resmikan). Masih perlu banyak
hal. Misalnya masuknya listrik, air, pengelolaan sampah. Masih banyak yang harus dibahas, saya tidak mau
mereka masuk kemudian tidak siap," katanya, Rabu, 24
Januari.
Sementara untuk persiapan teknis lainnya, kata Danny
masih akan melakukan pertemuan dengan dinas terkait. Seperti pihak kecamatan,
Bapenda, dan Dinas Perdagangan. "Iya ada pertemuan

lagi, biar saya cuti tidak apaapa inikan cuma lanjutan,"
tambahnya.
Dia menyatakan, saat ini
pihak yang akan mengelola
PKL Senter itu yakni UPTD
PKL yang baru akan dibentuk dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Muhammad Syarief
mengaku sudah mengembalikandokumenPerwaliUPTD
PKL Senter ke Dinas Perdagangan untuk disempurnakan. "Sudah diserahkan draf
perwalinya untuk disempurnakan," katanya. (rul/iad)

BEGITULAHkondisi Lorong
1 RW 2 Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso. Setelah dibenahi, kesan buruk tak terlihat lagi.
Kendati masih ada yang
butuhpembenahanlanjutan,
lorong yang letaknya di Jalan
Dr Ratulangi ini sudah menampilkan banyak perubah-

an. Seperti dinding dan jalananyangtelahdilukismenggunakan cat warna-warni.
Termasuk pelbagai jenis
sayur dan obat obatan yang
ditanam di pot di dindingdinding lorong. Selain itu,
sudah dipasang beberapa
wadah yang nantinya akan
ditanami pelbagai jenis ta-

naman merambat. Di antaranya labu, timun, dan pare.
Bahkan ada lahan kosong
yang di persiapkan untuk dijadikan kebun. "Nanti kita
akan tanami pelbagai tanaman. Termasuk wadah pembibitan tanaman cabai, dan
lain-lain," ungkap Ketua RT
1 Mario, Asri M di sela penilaian Sombere and Smart Lorong, Kamis, 25 Januari.
Lanjut Asri, selain kebun,
lahan tersebut juga akan dijadikan lokasi bank sampah
dan taman baca yang akan dipasangi koran dinding. "Me-

nyusul dua koran dinding
yang sudah ada di kelurahan
ini," lanjutnya.
Ketua RW 5, Nur Darwis
menambahkan, tak hanya
pembenahan fisik. Pola pikir
masyarakat juga sudah bergeser ke arah positif.
Dahulunya yang cuek
akan kebersihan, sekarang
berubah total. Anak-anak
hingga warga lanjut usia
(lansia) antusias bersamasama membersihkan lorong.
"Saat melihat sampah, warga
sadarsendirimemungutnya,"
ungkapnya. (*)

ASUS ROG GL503VD

ASUSROGGL503VD,
Makin Cemerlang untuk Melibas Semua Game
PARA fans ROG alias brand
notebook gaming Republic
of Gamers patut berbahagia.
Pasalnya, mereka akan kedatangan jagoan baru dari lini
notebook gaming ROG, yang
membawa perubahan keren
baik dari sisi desain maupun
jeroan mesin. Perkenalkan,
ini adalah ASUS ROG Strix
GL503VD.
Dibanding versi sebelumnya, ASUS ROG Strix GL503
mendapatkan polesan baru
yang lebih ciamik, khususnya dalam aspek desain. Terkini, penerus ASUS ROG Strix
GL553VD ini sedikit mengadopsi desain ala ROG GX501
Zephyrus di bagian covernya.
Sehingga tidak hanya terlihat
lebih menarik, tetapi sekaligus
juga lebih modern dan elegan.
ASUS ROG Strix GL503 dipersiapkan untuk para gamer
profesional yang memiliki
motivasi dan minat yang tinggi
untuk menjadi seorang juara.
Penyegaran pada desain,
dapat ditemui pada tampilan cover depan hingga bobot
serta dimensi dan portabilitasnya.
Pembaruan pada desain
kali ini, membuat ASUS ROG
Strix GL503VD tidak hanya
cocok digunakan oleh para
gamers saja. Konten kreator
hingga kaum profesional pun
bisa menenteng laptop canggih ini dengan rasa prestise
yang tinggi. Sebab dari sisi
performa, spesifikasi yang ditanamkannya sudah sangat
juara untuk mengolah sistem
komputasi dan gaming, di
lain sisi aspek portabilitasnya
membantu para profesional
untuk terus produktif dimana-

buka aplikasi dan game, dua
kali lebih gegas dibandingkan
HDD konvensional.
Hybrid HDD juga memiliki suara yang lebih senyap
dan tenang saat digunakan
dibanding harddisk konvensional, membuat sistem berjalan lebih stabil secara keseluruhan sebab memiliki ia
memiliki ruang memori cache
sendiri sebesar 8GB.

pun berada.
Secara keseluruhan,
perangkat ini memiliki berat
hanya 2,3kg dengan dimensi
atau ketebalan 2,3cm. Logo
ROG yang biasanya terletak di
tengah, kini bergeser sedikit ke
kanan cover yang dibelah dengan garis diagonal sehingga
menimbulkan kesan tangguh.
Sementara peningkatan
pada performa, dapat ditemui
pada penyematan prosesor
Intel Core i7 generasi ke-7 dan
kartu grafis Nvidia GTX1050.
Kolaborasi keduanya, mampu memberikan kinerja sistem
olah komputasi maupun gaming yang andal dan memuaskan secara keseluruhan.
Performa Gaming yang Superior
Sebagai notebook gaming,
ASUS ROG Strix GL503VD diperkuat komponen terbaik di
kelasnya saat ini. Di balik desainnya yang tipis dan ringan,
ASUS ROG Strix GL503VD menyimpan performa yang gahar diperkuat prosesor Intel
Core i7-7700 HQ yang bisa

dimaksimalkan kecepatannya hingga 3,8GHz.
Kemudian, pada RAMnya ASUS memberikan kapasitas sebesar 8GB bertipe
DDR4. Dukungan ini akan
memuluskan kinerja sistem
untuk mengolah performa
komputasi dengan lancar, terutama dalam aspek multitasking. Sementara untuk gaming, peran kartu grafis Nvidia
GTX 1050 dengan VRAM 4GB
GDDR5, menyanggupi notebook untuk mengolah grafis
lebih mulus, tajam, dan memanjakan mata sebab telah
dilengkapi dengan teknologi
panel layar 50 persen lebih
baik dari kompetitor.
Perihal media penyimpanan, ASUS memberikan peningkatan performa agar kecepatan read maupun writenya lebih tinggi, sehingga semakin nyaman digunakan.
Melalui penggunaan teknologi hybrid HDD berkapasitas
1TB, storage mampu menghadirkan application maupun
gaming loading time alias kecepatan loading dalam mem-

RGB Keyboard yang Lebih
Futuristik
Diilhami oleh desain keyboard pada komputer dekstop, ASUS memberikan layout keyboard untuk ROG Strix
GL503VD menggunakan fullsize chicklet keyboard yang
dilengkapi dengan backlight
dan jarak tekan sebesar 0.25
milimeter yang memastikan kenyamanan pengguna
dalam bermain.
Tak hanya itu, ASUS juga
memperhatikan kebutuhan
para gamers, oleh karena itu,
ASUS menambahkan tanda
khusus di tombol WASD untuk memudahkan pengguna
saat bermain dalam suasana
ruangan yang redup. Kami
pun tidak luput menyematkan dukungan RGB dengan
4 warna lampu yakni, merah,
kuning, hijau dan ungu. Keyboard tersebut juga telah melalui pengujian ketat sehingga mampu bertahan hingga
meski ditekan hingga 20 juta
kali sekalipun.
Di Indonesia, produk ini
dibanderol dengan harga
mulai dari Rp15.799.000 juta
rupiah dan telah tersedia
di pasaran di seluruh Indonesia.(*)

TAWAKKAL/FAJAR

KUMPUL ALUMNI. Panitia reuni akbar alumni SMKN 1 Limbung berkunjung ke redaksi Harian FAJAR,
Kamis, 25 Januari.

SMKN 1 LIMBUNG

Ribuan Alumni Kembali ke Sekolah
MAKASSAR, FAJAR — Ribuan alumni SMKN 1 Limbung, Gowa akan kembali ke
sekolah. Bukan untuk belajar,
melainkan bernostalgia melalui reuni akbar yang direncanakan Senin, 18 Juni mendatang.
Ada banyak kegiatan menanti para alumni di ajang
lima tahunan ini. "Ada gerak jalan santai, donor da-

rah, bazar alumni dan pemeriksaan papsmer gratis," kata
Ketua Panitia Reuni Akbar,
Harjum Harun saat berberkunjung ke Harian FAJAR
bersama tim panitia, Kamis,
25 Januari.
Kegiatan ini juga akan di
rangkaiakan dengan pembentukan IKA SMKN 1 Limbung.
Diakui Harjum, alumni

sekolah ini telah tersebar di
mana-mana. Silaturrahmi
melaui reuni akbar ini bisa
menjadi ajang pulang kampung. Targetnya, 1.000 alumni akan hadir.
"Kegiatan dipusatkan di
kompleks sekolah. Alasannya, dasar reuni itu sebab kita
rindu dengan suasana sekolah. Paling tidak kita bernostalgia,"pungkasnya.(sta/iad)
DESIGN: BENNY
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Manipulasi Sistem
demi Keuntungan Sesaat
REPORTER EDY ARSYAD-AGUNG
EDITOR HAMSAH UMAR

MAKASSAR,FAJAR—Jasa transportasi daring dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab sejumlah mitra. Mereka
memanipulasi sistem demi mengejar keuntungan sesaat.
MITRA transportasi daring
terkhusus Grab memanfaatkan celah sistem untuk meraup untung. Caranya, merekayasa GPS sehingga seolah-olah mitra Grab sudah
bekerja layaknya pengantar
penumpang dengan tujuan
tertentu.
Mereka memanfaatkan
aplikasi lain untuk mengakali
aplikasi Grab milik PT Solusi Transportasi Indonesia itu.
Driver transportasi daring itu
memanfaatkanMock LocationdanFake GPS. Melalui aplikasi"tuyul"itulah,merekati-

dakperlumengantarpenumpang. Cukup duduk manis di
kamar, tetapi pengemudi seolah-olah sudah mengantar
penumpangnya.
Salah seorang tersangka
yang ditangkap polisi, Erik
(23) mengaku tidak sulit mengetahui kelemahan sistem
transportasi daring. Dia dan
komplotannya cukup belajar memanipulasi sistem pemosisi GPS melalui Youtube. "Saya sama sekali tidak
membawa mobil, karena
mobil yang saya daftar dipakai bapak saya," ungkap

Erik, saat ditemui di Polsek
Rappocini.
Dengan memanipulasi sistem, setiap hari mendapat Rp200 ribu. Hasilnya,
dia gunakan untuk membayar indekost.
Selain menggunakan
akun sebagai mitra Grab,
tersangka juga memiliki akun
pengguna untuk memesan
secara fiktif. Cara kerjanya,
mereka menyetel jalur tujuan kendaraan.
"Lewat ponsel, para tersangka menginstall Mock
Location dan Fake GPS. Jadi
mereka dapat mengendalikan GPS seolah-olah sedang
mengantar penumpang,"
kata Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Laode Idris.
Saat ini, setidaknya 17 mitra Grab telah ditangkap jajaran Polda Sulsel. Mereka adalah Fa (27), Ek (23), Ju (20),
Ar (24), Ju (23), Ad (19), Ai
(24), Mf (22), Ju (25), dan Ra

(22). Mereka ditangkap Resmob Polsek Rappocini di Jalan Krg Bonto Tangga, Rabu,
24 Januari.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani
menyebut, Mock Location
yang digunakan pelaku berfungsi mencurangi sistem
elektronik aplikasi Grab. "Sehingga keberadaan serta pergerakan GPS pengemudi dapat diatur sesuai kehendak
pelaku," kata Dicky.
Dicky menyebut, para pelaku ini telah meraup keuntungan hingga Rp50 juta. Semuanya diperoleh dari bonus trip yang tidak mereka
kerjakan.
"Masing-masing akun
memanipulasi 15 orderan
atau trip per hari, sehingga dapat bonus atau insentif Rp240 ribu dari aplikasi
Grab," jelas Dicky.
Akibat ulah mereka, para
tersangkadijeratPasal30juncto Pasal 46 subsider pasal 35

juncto pasal 51 ayat 1 UU RI
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transksi dan
Elektronik subsider pasal
378 KUHP, dengan ancaman
penjara 12 tahun dan denda
Rp21 miliar. (*)

Lewat
ponsel,
para tersangka
menginstall Mock Location dan Fake GPS.
Jadi mereka dapat mengendalikan GPS seolah-olah sedang
mengantar penumpang."
KOMPOL LAODE IDRIS
Kasubag Humas Polrestabes
Makassar

Grab Pastikan
Putus Kemitraan
PERUSAHAAN transportasi daring cukup dirugikan
dengan modus mitra nakal. Pihak Grab memastikan
memecat mitra yang sekadar mencari untung ini.
“Pengungkapan ini usaha bersama. Para mitra curang ini terdeteksi sistem kami dan ditindaklanjuti dengan pengamatan di lapangan oleh Tim Satgas Grab,”
kata Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, Kamis, 25 Januari.
Dia mengapresiasi tim Cyber Crime Polda Sulsel
yang telah bekerja sama dengan tim Satgas Grab menangkap pengguna aplikasi Fake GPS.
Ridzki menyatakan, pengungkapan modus ini sebagai komitmen menjadikan Grab sebagai platform paling aman bagi pengguna. Baik mitra pengemudi maupun penumpang. “Grab tidak mentoleransi dan akan
menindak tegas pengemudi yang terbukti menggunakan praktik curang,” tambahnya.
Sanksi itu sekaligus menghargai sebagian besar mitra pengemudi Grab yang telah bekerja keras secara jujur. Grab kata dia menyiapkan sanksi berupa pemberhentian sementara, pemberian denda, maupun pemutusan kemitraan. “Terkait penipuan, mitra driver
langsung dipecat. Pengungkapan di Makassar ini jadi
langkah awal untuk melakukan hal serupa di 111 kota
di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Public Relation Manager GO-JEK Indonesia, Rindu
Ragilia mengatakan pihaknya juga sudah punya kode
etik yang mengatur tata kelola pelayanan mitra driver.
Bila ada mitra melakukan pelanggaran atau kecurangan, akan diberikan sanksi tegas.
“Namun sejauh ini belum ada kasus. Sanksi tegas
ini untuk menjaga kualitas layanan kepada pelanggan
sekaligus menghargai mitra driver lain yang bekerja keras secara baik dan jujur untuk kehidupan mereka dan
keluarga,” jelasnya. (fik/sah)

Warga Tak Sempat
Selamatkan Harta
12 Rumah
Terbakar
di Kandea II
MAKASSAR,FAJAR—Sebanyak 12 rumah di Jalan Kandea II, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, terbakar, Kamis, 25 Januari, dini hari sekitar pukul
02.30 Wita.
Kebakaran terjadi saat sebagian besar pemilik rumah
tertidur lelap. Warga baru terjaga dari tidurnya saat api sudah berkobar.
Praktis, warga sudah tidak memiliki waktu untuk
menyelamatkan barang
berharga mereka. Tidak
ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Salah seorang korban,

Sari (50) menjelaskan, saat
kejadian keluarganya sudah tertidur lelap. Begitu
mendengar suara gaduh,
dia bangun dan mengintip
dari jendela.
Api sudah membesar dan
menjalar ke rumahnya. Dia
hanya sempat membangunkan keluarganya.
Sari segera mengevakuasi
anak dan cucunya tanpa memedulikan barang berharga
miliknya. "Tidak ada barangbarang yang saya dapat selamatkan," katanya.
Saksi mata, Jamilah (35)
menceritakan, dia baru saja
pulang kerja. Begitu berada
di ujung lorong menuju rumahnya, ia melihat api sudah membesar di rumah Daeng Rohani.
Dia pun berteriak untuk
membangunkan tetangga-

nya. "Cepat keluar, api-api,
kebakaran," kata Jamilah.
Dia juga mengaku tidak
bisa menyelamatkan barang
berharganya. Sebab begitu tiba di rumahnya, dia hanya sempat membangunkan ibunya.
Ketua RT 01/RW 05, Saharuddin, menjelaskan, kebakaran ini mengakibatkan
18 kepala keluarga terdampak. Dugaan sementara, kebakaran akibat arus listrik
pendek atau korslet dari rumah Aco.
Kepala Bidang Operasi Damkar Makassar, Hasanuddin mengatakan, setidaknya 14 armada pemadam kebakaran dikerahkan
dalam peristiwa itu. Petugas
dibantu warga berhasil memadamkan api sejam kemudian. (eds/sah)
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Bermanfaat
"Kita bisa mengetahui tentang
Harian FAJAR dan banyak
informasi bermanfaat yang
diperoleh dengan
membacanya."
Juiastri
(SMKN 5 Makassar)
IG @_juliastri

MAKASSAR, FAJAR—Teman-teman SMKN 5
Makassar alias Skanel, seru-seru loh. Mereka
sangat antusias menyambut FAJAR Back To
School, Kamis, 25 Januari.

GEMULAI.
Seorang siswi
SMKN 5 Makassar
menunjukkan
bakatnya
menampilkan tarian
tradisional pada
gelaran FAJAR
Back To School,
Kamis, 25 Januari.

YUP, gelaran kali ini menorehkan
kesan seru bagi civitas sekolah. Ada
banyak edukasi dan hiburan menarik yang membuat para pelajar jadi
lupa waktu. Hehee..
Selain aksi ekskul-ekskul, ada

juga kelas inspirasi yang menghadirkan narasumber kompeten di
bidangnya masing-masing. Di antaranya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) Sulsel, Harianto Al-

FOTO-FOTO: TAUFIQURRAHMAN/FAJAR

Motivasi
"Dari kegiatan ini, kita
termotivasi untuk lebih giat
belajar dan menambah ilmu
dari media seperti koran."

TIM EKSKUL PRAMUKA

bar dan Supervisior Yamaha Institut, Rahman.
Harianto memberikan motivasi
para pelajar SMKN 5 Makassar untuk bisa lebih bermanfaat bagi lingkungansekitarnya.Misalnya,menciptakan teknologi yang bisa digunakan
olehmasyarakatyangmembutuhkan.
"Sebagaipelajar,harusbisakreatif
dan produktif. Agar inovasi yang dibuat dapat dinikmati oleh orang banyak," ucap Harianto.
Nah, kalau pihak Yamaha nih
ingin menggenjot peningkatan kualitas pelajar Skanel. "Adanya program kelas inspirasi di event ini, bisa
menjadi stimulasi buat siswa untuk
menciptakan teknologi baru. Serta startup yang mungkin bisa saja
menciptakan lapangan kerja baru,"
ujar Rahman.
Kepala SMKN 5 Makassar, Drs
M Ilyas sangat mengapresiasi kegiatan ini. "Event ini juga sebagai ajang
pembuktian siswa di bidang lain. Tidak hanya berkutat pada bidang mesin saja," beber Ilyas.
Untuk persiapan penampilan
aksiekskul,jugadilakukanjauh-jauh
hari.Pembinaekskulmarchingband
Skanel, Abd Kadir bilang anak asuhnya latihan rutin seminggu empat
kali. "Ada event ini, mereka tambah
antusias menampilkan yang terbaik," tandas Kadir. (*/ind)

Zukardi
(SMKN 5 Makassar)
IG @zukardii

TIM EKSKUL MARCHING BAND
SUNTIKAN
POSITIF.
Ketua HIPMI
PT Sulsel
Harianto
Albar
memberikan
motivasi
kepada para
pelajar SMKN
5 Makassar.

Menginspirasi
"Pematerinya sangat
menginspirasi, pembahasan
yang dibawakan juga sangat
bagus."
Ayu Ashari
(SMKN 5 Makassar)
IG @ayuashari681

APRESIASI.
Direktur Utama
Harian FAJAR, HM
Agus Salim Alwi
Hamu (kemeja putih)
bersama Kepala
SMKN 5 Makassar, Drs
M Ilyas (ketlima dari
kanan) serta para guru,
dan pemateri, Kamis,
25 Januari.

MENARIK. Dari kiri ke kanan; booth sponsor turut menyemarakkan FAJAR Back To School di SMKN 5 Makassar, dan seorang siswa tersenyum saat menyumbangkan darahnya untuk membantu
sesama, Kamis, 25 Januari.

Lebih Peduli Sesama
MAKASSAR, FAJAR—Aksi
donor darah juga menjadi
bagian gelaran FAJAR Back
To School di SMKN 5 Makassar, Kamis, 25 Januari.
Bukan hanya siswa-siswa
yang mendonor darahnya.
Para guru juga turut menyumbangkan darah mereka dalam event yang bekerja sama dengan Pocari
Sweat dan PMI Makassar ini.
Dokter PMI Makassar,
Dahlia mengatakan, donor darah bertujuan untuk
memberikan edukasi kepadasiswaagarlebihpedulikepada sesama. Selain itu, me-

RUBRIK. Dua kru Zetizen Harian FAJAR memaparkan
konten halaman remaja di hadapan para pelajar SMKN
5 Makassar, Kamis, 25 Januari.

nyumbangkan darah memberikan banyak manfaat kepada si pendonor.
"Hampir setiap hari,
bahkan setiap detik, seseorang butuh darah.
Kegiatan seperti
ini, akan mengajarkan siswa
lebih mengerti tentang kemanusiaan.
Dengan donor darah
punakan
memb u a t
kita ter-

hindar dari racun, serta
merangsang sel-sel darah
merah yang
baru,"
ungkap
Dahlia.
S a lah satu
pendonor yakni
Muh Fitra Fajrimengaku
pertama
kali mendonorkan
darah. Ia
merasa
sangat

Ilmu Baru
"Di kelas inspirasi kita bisa
mendapatkan pengetahuan
baru yang sangat menarik."
M Akbar Ramadhan Syam
(SMKN 5 Makassar)
IG @nandy.wahid

Semangat
"Kegiatan ini memberi
semangat tersendiri. Pemateri
berbagi inspirasi, ada juga
pertunjukan ekskul-ekskul,
dan sesi games."
Muh Jauhar Fahri Syukri
(SMKN 5 Makassar)
LINE @fahripaps

senang bisa membantu
orang lain yang membutuhkan darahnya.
"Ini merupakan bentuk
peduli sosial. Apalagi sekarang banyak orang yang kesulitan untuk mencari stok
darah. Sebagai pelajar tidak
ada salahnya untuk ikut donor," kata Fitra. (z07/sta/yuk)

BERHASIL. Salah seorang
karateka SMKN 5 Makassar
menunjukkan kekuatannya
memecahkan tumpukan batu
bata.

Menyenangkan
"Selain memberikan motivasi,
kegiatan ini sangat seru dan
menyenangkan diselingi
games dari sponsor."
Nadiya
(SMKN 5 Makassar)
FB @Nadiyaa
NASKAH+FOTO: AYITA ASMULIANI-TAUFIQURRAHMAN/FAJAR
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BELAJAR JURNALISTIK. Mahasiswa Prodi Komunikasi UIM berkunjung ke redaksi Harian FAJAR,
Kamis, 25 Januari.

Media Utamakan Kepentingan Publik
MAKASSAR,FAJAR—Media
menjadi perantara kebijakan pemerintah dan keinginan publik. Sebagai penyampai informasi, media dituntut tidak memihak dan mendukung kepentingan pihak
tertentu.
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Islam Makassar
(UIM) mendalami proses
menyampaikan informasi
melalui media cetak, di redaksi Harian FAJAR, Kamis,
25 Januari.
Achmad Aulia Fathurrah-

man,mahasiswaIlmuKomunikasi UIM menganggap media kadang memihak terhadap kepentingan pemerintah
saja. "Namun pola pikir itu
berubah, setelah mendapat
penjelasan mengenai Harian
FAJAR. Ternyata ada banyak
cara untuk membela kepentingan rakyat salah satunya
dengan menulis pemberitaan yang tidak memihak, " kata
mahasiswa semester tiga itu.
Fathur menambah jika
media harus mampu memperjuangkan kepentingan
masyarakat tanpa memihak
siapa pun. "Terkadang me-

dia menjadi provokator, seharusnya media harus netral dan mampu membela kepentingan publik," harapnya.
Ketua program studi Ilmu
Komunikasi UIM, Anil Hukma menambahkan media
massa butuh sumber daya
manusia yang handal dengan latar belakang ilmu jurnalistik dan komunikasi. "Sekarang sudah banyak keilmuan, semua orang bisa jadi
jurnalis. Untuk itu, mahasiswa komunikasi harus dibekali supaya bisa menjadi jurnalis yang kompeten," katanya. (awe/iad)

Web Unhas Peringkat Tujuh Nasional
MAKASSAR,FAJAR —Webometrics kembali mengeluarkan peringkat web Perguruan Tinggi (PT). Universitas Hasanuddin (Unhas) berada di posisi ketujuh nasional
setelah sebelumnya berada di
posisi ke-13.
Koordinatorpengelolaweb
Unhas, Ishaq Rahman mengatakan, Unhas tidak hanya

menyajikan informasi, tetapi
juga untuk penggunaan aktivitasakademik."Fungsiaplikasi untuk internal pun ada. Dosen bisa menempatkan materi
kuliah,kemudianmengisiKRS,
dan melihat nilai portal," jelasnya, Kamis, 25 Januari.
Selainitu,jumlahdokumen
yang ada di web pun bisa menjadireferensi.Sepertidokumen

skripsi dan disertasi ilmiah dosendanmahasiswa yangdapat
dimanfaatkanpenilitidaritempat lain untuk jadi bahan referensi. "Yang jelas webometrics
menggunakansistemopenaccess, masyarakat bisa dengan
mudahmengakseskeperluan
akademikdaninformasikampus," terang Kepala Humas
Unhas ini. (ind/iad)

MAKASSAR, FAJAR — Calon dokter
hewan diajak untuk memahami bisnis
makanan beku. Tujuannya, mereka nanti
bisa jadi pelaku bisnis dan membuka
lapangan pekerjaan.
HARAPAN tersebut disampaikan drh Suhartono, Former Nasional Sales Manager
PT Ciomas Adisatwa pada seminar dan workshop veterinerdalamduniamediskemaritiman. Seminar ini diikuti 202
mahasiswajurusanKedokteran Hewan di Gedung Ipteks,
Unhas, Kamis, 25 Januari.
"Jangan terlalu senang
ekspor tinggi, produksi harus tinggi tetapi konsumsi masyarakat(lokal)jugaharustinggi," ujarnya.

Suhartono menilai, saat
dunia pengiriman barang
beku masih kaku pada persoalan administrasi. Padahal,
jika dibuat dalam sistem daring akan lebih mudah.
Ia juga menceritakan tantangan veteriner dalam industrimakananbeku.Utamanya dari segi teknologi yang
semakin canggih. Suhartono
menyarankan kepada mahasiswa bisa menguasai teknologi yang bisa mempertahankan kualitas produk.

"Jika nanti adik-adik di karantina, bisa tahu berapa produk hewan yang melalui pelabuhan. Di Surabaya, bisa
sampai 100 kontainer yang
dikirim ke Indonesia Timur,"
ungkapnya.
Seminar ini juga di rangkaikan dengan Musyawarah

Nasional Ikatan Mahasiswa
Kedokteran Hewan Indonesia (Imakahi). Mereka akan
memilih ketua baru untuk periode 2018.
"Semoga seluruh peserta
bisa berpartisiasi (memilih),"
harap Ketua Panitia, Andi Irfan Halim. (*)

ARMANSYAH/FAJAR

MENYIMAK. Peserta seminar kedokteran hewan memperhatikan
materi di Gedung Ipteks Unhas, Kamis, 25 Januari.

BEM FS UMI

Siapkan Studi Banding Jawa-Bali
MAKASSAR, FAJAR — Mahasiswa dituntut untuk terus
belajar. Akan tetapi, sebagai
manusia biasa, mereka juga
butuh hiburan dan liburan.
Inilah alasan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FakultasSastraUniversitasMuslim Indonesia (UMI) mengagendakan studi banding ke
Jawa dan Bali. Uniknya, kegiatan dibuka tidak hanya mahasiswa dari Fakultas Sastra
UMI, tetapi juga jurusan dan

kampus lain.
Presiden BEM Fakultas
Sastra UMI, Najihuddin Sain
mengatakan, program ini
bertujuan untuk mengetahui
dan membandingkan program kerja beberapa lembaga kampus yang akan dikunjungi. "Saat ini, kita sudah kerja sama dengan fakultas sastra pelbagai kampus. Kita juga
akan menyasar jurusan lain
yang bisa kita kunjungi," ungkap Didin sapaannya, kepa-

da FAJAR, Kamis, 25 Januari.
Sekretaris BEM Sastra, Dadang menambahkan, peserta studi banding akan berkunjung ke Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Ahmad Dahlan, dan Muhammadiyah Malang. "Peserta akan berkunjung sekaligus melihat fasilitas kampusnya. Kurikulum yang digunakan dalam pengajaran dalam fakultas itu seperti

apa dan bagaimana perkembangan mahasiswanya di dalam kelembagaan intra fakultas," paparnya.
Kegiatan ini rencananya
akan berlangsung selama delapan hari. Mulai 19 hingga 26
Februari nanti. Daerah yang
akan dikunjungi Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Malang,
dan Bali. "Kontribusinya berbeda antara mahasiswa UMI
dengan kampus lain," pungkasnya. (aas/iad)
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WAJO, FAJAR—Ratusan rumah warga di
Kecamatan Pammana dan Sabbangparu, Wajo, tak kunjung merasakan terang.
Wilayah itu dekat dari Pembangkit Listrik
Tenaga Gas (PLTG) PT Energi Sengkang.
KAMPUNG yang masih gelap gulita saat malam hari
itu yakni; Dusun Bangkala'e,
Desa Simpursia, Kecamatan

Pammana, Dusun Caleko
Bulu Maili, Desa Wage, serta Lingkungan Paseru dan
Lingkungan Salojampu, Ke-

TANA TORAJA

Dilarang Parkir,
Sopir Mogok
PULUHAN sopir angkutan umum MakaleMengkendek, Tana Toraja, mogok. Mereka kecewa kebijakan pemerintah melarang angkutan parkir di kawasan Pasar Seni.
Aksi mogok sopir angkutan ini bahkan
sudah berlangsung dua hari berturut-turut.
Warga yang hendak menggunakan angkutan pun kesulitan mendapat mobil.
Mengatasi hal itu, kendaraan dinas termasuk truk dalmas Satpol PP dan Polres dikerahkanmengangkutpenumpang,yangtelantar di kawasan Pasar Seni Makale. Mereka diangkut secara gratis.
Plt Kadis Perhubungan Tana Toraja, SampeBirana,menjelaskanpenertibankendaraan
umum dan bus di sekitar lokasi Pasar Seni dilakukan agar mereka memarkir kendaraan di
terminal.Pasalnya,selamainimembuatsemrawut dan memicu kemacetan.
"Kita arahkan masuk ke terminal. Angkot dari semua jurusan hanya boleh menurunkan penumpang, tetapi tidak dibolehkan parkir karena area ini jadi kawasan
wisata," jelasnya.
SeorangsopirjurusanMakale-Mebali,Immang mengatakan kebijakan pemerintah ini
tidak berpihak pada sopir angkutan. Itu kata
dia memberatkan karena lokasi parkir jauh
dari pasar atau sekitar 1 km. "Kita kewalahan
karena penumpang tidak semua mau masuk
terminal," kata Immang. (frd/sah)

lurahan Sompe, Kecamatan
Sabbangparu. Wilayah ini
hanya berjarak sekitar 4 km
dari PLTG.
Kepala Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Jabir
mengaku sudah puluhan tahun warganya di Dusun Caleko Bulu Maili merindukan
aliran listrik. "Jaraknya hanya
berkisar 6 km dari PLTG. Tetapi sampai sekarang kita belum teraliri listrik," kata Jabir,
Kamis, 25 Januari.
Selain warga desanya, masih banyak daerah yang dekat

dengan PLTG juga tidak dialiri
listrik.Misalnya,diLingkungan
Paseru dan Lingkungan Salojampu,KelurahanSompe,KecamatanSabbangparu."Inisangat miris karena Wajo dikenal sebagai penyuplai listrik
di Sulsel. Namun masih ada
warga daerah sendiri belum
merasakan terangsaat malam
tiba," katanya.
Dia berharap pemerintah
mendengar keluhan warganya agar desanya bisa dialiri
listrik. Pasalnya, ada ribuan
warga yang tinggal di wila-

yah tersebut.
Kepala Desa Simpursia,
Muh Husain mengatakan, di
Dusun Bangkala'e, ada 24 kepala keluarga (KK) belum merasakan terang seperti pada
umumnya. "Sudah tiga tahun
warga memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS). Padahal jarak PLTG
hanya 4 km," ungkapnya.
Husain berujar, dengan
PLTS tersebut, 24 KK bisa sedikitmelihatdimalamhari.Itu
punhanyamenggunakandua
bola lampu setiap satu rumah.

"Karenakalaulebihdariitu,listrik PLTS akan mati," ujarnya.
HR Manager PT Energi Sengkang, Hasnaeni Asri
mengakui jika masih banyakdaerahbelumteralirilistrik. Namun, Hasnaeni enggan menanggapi lebih jauh.
"Saya tidak bisa mengomentari itu," katanya.
Kepala PLN Rayon Sengkang, Sangkala Kanya mengaku sudah berkali-kali mengusulkan daerah tersebut ke
PLN Area Watampone untuk dialiri listrik. "Setiap ta-

hun kita usulkan. Mulai dari
2015 sampai 2017 kita kembali mengusulkan. Namun
sampai sekarang belum ada
tanggapandariPLNAreaWatampone," jelasnya.
Dia menyampaikan, banyak usulan pengaliran listrik dari kabupaten lainnya,
menjadi akibat keterlambatan tanggapan dari pihak PLN
Area Watampone. "Mungkin banyak juga daerah yang
mengusulkan,sehinggasampai tahun ini belum ada jawaban," sebutnya. (*)

Jelang UNBK, Sekolah
Kekurangan Komputer

Perdalam
Wawasan
Jurnalistik
Sejumlah anggota
komunitas
Jurnalisme
Warga,
Kabupaten
Pangkep saat
memperdalam
pengetahuan
tentang kerjakerja wartawan
di redaksi Harian
FAJAR, Kamis, 25
Januari.

RIDWAN MARZUKI/FAJAR

Kuota Pupuk Sinjai Berkurang
SINJAI, FAJAR—Kuota pupuk
bersubsidi Sinjai berkurang 10
persen pada 2018 dibanding tahun sebelumnya. Jatah pupuk
saat ini tinggal 7.966 ton, dari 8.000
ton lebih pada 2017.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sinjai, Marwatiah mengungkapkan, pengurangan disebabkan anggaran terbatas. Dia mengungkap, SK Dinas Tanaman Pangan Sulsel, Sinjai hanya memperoleh 7.966 ton pupuk. "Jum-

lah itu tidak sesuai dengan kebutuhan para petani," ujar Marwatiah, Kamis, 25 Januari.
Terdiri dari pupuk urea 3.800
ton, pupuk SP36 845 ton, pupuk ZA
2.047 ton, pupuk NPK 638 ton dan
organik 636 ton. Luas lahan pertaniandiSinjaimencapai15.900hektare di delapan Kecamatan.
Diaberharap,cadanganpupuk
nasional pemerintah pusat yang
biasa disalurkan pertengahan tahun juga diberikan untuk daerah
ini. "Cadangan itu memang dibe-

rikan kepada daerah yang kekurangan," katanya.
Petani di Desa Talle, Sinjai Selatan, Bahtiar memastikan petani
akan kekurangan pupuk dengan
penguranganjatahitu.Sebelumnya
saja, petani sudah banyak mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk
urea, SP36, dan ZA. Dia berharap,
pemerintah serius dengan persoalan pupuk ini. "Tidak ada saja pengurangan, kami kesulitan, apalagi ini dikurangi, pasti lebih kesulitan," ujarnya. (sir/sah)

MASAMBA, FAJAR—Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) April mendatang, masih diadang berbagai kendala. Salah satu hambatan yang dihadapi pelaksana adalah ketersediaan
komputer.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Luwu Utara, Hasbulah tidak menampik adanya hambatan tersebut. Kendati, secara umum
sekolah pelaksana yang ditunjuk sudah siap. ''Memang
masih ada sekolah yang kekurangan komputer. Tetapi
tidak banyak,'' kata Hasbullah, Kamis, 25 Januari.
Salah satunya yang kekurangan komputer adalah
SMPN 1. Jumlah siswa dengan komputer yang ada tidak sebanding. Pihak sekolah masih kekurangan sekitar 30 komputer.
Meski, pada APBD 2018
ini, pemerintah telah mengalokasikan pengadaan komputer untuk mendukung
UNBK.Rata-ratasekolahmelakukan pengadaan hingga
20 komputer. "Pengadaan
komputer pada pembahasan

APBD sebanyak Rp3,9 miliar.
Hanya disetujui Rp1,7 miliar," katanya.
Dia berharap, masalah
kekurangan komputer menjelang UNBK ini bisa teratasi pada Maret mendatang.
Adapun siswa yang berada
di wilayah terpencil, pihak
sekolah belum mewajibkan
UNBK, apalagi jaringan tidak tersedia.
Kasi Kurikulum Dinas
Pendidikan Luwu Utara, Suhartomengatakan,hanyadaerah kota yang ikut UNBK.
''Daerah terpencil masih tetap gunakan kertas dan pensil,'' paparnya.
Di Bone, Dinas Pendidikan (Disdik) Bone menyiapkan tiga alternatif untuk pelaksanaan UNBK.
Alternatif pertama, seluruh peralatan UNBK disiapkan sekolah. Kedua, sekolah
hanya menyiapkan sebagian
kekuranganperalatanUNBK,
tetapi kekurangannya menggunakan laptop siswa. "Alternatif ketiga, sekolah bisa nebeng di sekolah terdekat yang
melaksanakan UNBK," jelas
Nursalam. (shd-smd/sah)

Bupati: Pendamping Desa Harus Kawal

Pemanfaatan Dana Desa
SUPAYA TEPAT SASARAN, TEPAT WAKTU DAN TEPAT PELAPORAN

BONE – Bupati Bone, Dr. H. Andi Fahsar
Mahdin Padjalangi, M.Si menghadiri
Rapat Koordinasi Pendampingan Desa
yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone,
Kamis, 25 Januari 2018.
KEGIATAN dipusatkan di Aula
Sao Deceng, Kantor Dinas PUPR
Kabupaten Bone, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur.
Rapat koordinasi ini diikuti
enam orang tenaga ahli, 67 orang
pendamping desa, dan 92 orang
pendamping lokal desa. Di depan
hadirin, Andi Fahsar mengingatkan pentingnya pendampingan
penggunaan anggaran di desa.
“Pendamping desa pen-

ting untuk mengawal pemanfaatan dana desa. Agar dana
yang digelontorkan Kemendes
bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pelaporan,” kata
Andi Fahsar.
Selanjutnya,diajugamengimbau agar semua pihak di desa
bisa saling bersinergi demi kemaslahatan warga desa dan
stakeholder terkait. Juga, aset di
desa bisa dioptimalkan penggunaannya demi memberdayakan

masyarakat setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas
PMD Kabupaten Bone, HA Arsyad, SH.,M.Si menuturkan, penyelenggaraan rapat koordinasi ini penting dilakukan demi
menyatukan persepsi, sekaligus
evaluasi kinerja.
“Kitaharapkanagaralirandana
di desa bisa dipergunakan sesuai
regulasi dan pemakaiannya tepat
sasaran untuk kesejahteraan di
desa,” tandasnya. (smd)

DESAIN: ZAINUDDIN
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Giliran Sekwan
Tuntut Tunjangan

Peringati HUT, IMB Donor Darah
MAKASSAR, FAJAR—Manajemen IMB Group akan
merayakan Hari Ulang Tahun-nya (HUT) ke-24, pada
27 Januari nanti. Tak sekadar acara seremoni, manajemen dan karyawan IMB Group menggelar kegaiatan donor darah di Aerotel Smile,
Jalan Muchtar Lutfi.
Tak hanya jajaran karyawan perusahaan di bawah
naungan IMB Group, tamu
hotel dan masyarakat umum
ikut mendonorkan darahnya. Anggota TNI, Polri, dan

perbankan serta mitra bisnis
IMB Group ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya.
Aksi sosial ini menargetkan minimal 100 kantong darahyangakandisumbangkan
ke Palang Merah Indonesia
(PMI) Sulsel.
Direktur Utama IMB Group,ARahmatManggabarani,
kegiatan donor darah ini sudah rutin dilaksanakan setiap
triwulan dan kebetulan kali
ini bertepatan dengan ulang
tahun IMB Group dan Komisaris Utama A Idris Mang-

gabarani.
"If you donate money, you
give food but if you donate
blood you give life" demikian
tema donor darah IMB Group kali ini.(*/kas)

DONOR. Peserta donor
darah yang diadakan dalam
rangka peringatan hari jadi
ke-24 IMB Group, di Aerotel
6PLOH-DODQ0XFKWDU/XWÀ
kemarin.
IDHAM AMA/FAJAR

Mahasiswa Sambut Wapres dengan Karya
Lanjutan Halaman 13

Masing-masing potongan memiliki sela. Tripleks
dibelakangnya yang menjadi perekat. Jadinya, bentuknya menyerupai satu sisi rubik. Lebih unik lagi, jam itu
tanpa angka.

"Kita sengaja tak beri angka. Orang-orang pasti sudah
bisa memperkirakan," kata
Fahmi, Mahasiswa Teknik
Sipil Unifa, kemarin.
Karyalain,kreasirakbuku.
Lebih minimalis, hingga ruang yang dibutuhkan minim pula. Berbahan dasar

tripleks, rak buku itu tak dibuat memanjang. Tapi bersusun-susun.
Polanya pun tak monoton. Kotak-kotak, ada pula
yang berbentuk trapesium.
"Ini sekaligus juga berfungsi sebagai tempat foto. Kami
bertim, perencanaan sampai

produkainya butuh waktu sebulan," ungkap dia.
Di stan lain, cerek dan gelas dikemas lebih unik lagi.
Bahan dasarnya bambu. Mahasiswa Teknik Arsitektur,
Karno, dan timnya membutuhkan gurinda untuk mebentuk lekukannya.

UNTUK
MAHASISWA.
Chairman Fajar
Grup, HM Alwi
Hamu, saat
penyerahan motor
listrik di Graha
Pena, Kamis, 25
Januari. Motor ini
akan dijadikan
bahan praktik
mahasiswa teknik
Unifa.

Agar lebih kuat, bambu
itu lantas diawetkan dengan
garam dan kapur selama
tiga hari. "Bambu yang kami
gunakan asalnya dari Jeneponto karena jenis bambunya lebih banyak di sana,"
ujar dia.
Selanjutnya, stan milik
Dian Dewi Lestari dan timnya, lebih mendukung perabot hiasan rumah. Kain flanel
dirangkaimenjadibungamawar. Kemudian, dimasukkan
dalam pot mini.
Ketua Dewan Pembina
Yayasan Pendidikan Fajar,
HMAlwiHamu,mengapresiasi karya mahasiswa yang ditampilkan pada pameran ini.
Saat meninjau stan pameran,
kemarin,Alwiberbincangdengan beberapa mahasiswa.
Dia mendorong mahasiswa
membangkitkan kreativitasnya untuk menghasilkan
karya yang bermanfaat untuk bangsa. (ril/kas)

TAWAKKAL/FAJAR

Bapenda Kejar Pajak Restoran di Mal
Lanjutan Halaman 13

Dia menyatakan semua
timnya bergerak melakukan
survei di lapangan agar bisa
dilihat potensi pajak tiap restoran. "Yang baru buka itu di
data. Petugas dibagi per kecamatan, ada dua sampai
tiga orang pegawai bertanggungjawab," jelasnya.
Dia mengaku pendataan

restoran dalam mal itu ditargetkan rampung bulan depan. Setelah itu akan dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). "Bulan depan minggu pertama
sudah selesai semua. Pendataan berlangsung terus, kalau
ada lagi restoran buka didata
lagi," jelasnya.
Kepala Sub Bidang Restoran, Minerba, dan Sarang Bu-

rung Walet, Bapenda Kota
Makassar, Andi Ahkam Syarif, mengatakan, data terakhir, jumlah wajib pajak restoran di Makassar 1.449. Diyakini banyak restoran yang
belum tercatat sebagai wajib
pajak, terutama di mal.
Makanya, Ahkam optimis
jumlah wajib pajak itu akan
bertambah signifikan setelah selesai pendataan resto-

ran dalam mal. Dengan demikian, target pajak restoran
tahun ini diyakini bisa tercapai. "Realisasi pajak restoran
bulan ini sudah aman, dari
persentase sudah sembilan
persen atau Rp12 miliar lebih," katanya.
Tahun ini target pajak restoran Rp147 miliar, meningkat dibanding target tahun
lalu Rp140 miliar. Sesuai per-

da, pajak yang wajib disetor
pengelola restoran yakni 10
persen dari total omzet.
Diketahui, pajak restoran
berhasilmelampauitargettahun lalu, yakni Rp140,6 miliar
atau surplus Rp647 juta dari
targe Rp140 miliar. Sementara 2016 lalu realisasi pajak
restoran hanya 66,67 persen
atau Rp114,1 miliar dari target Rp171 miliar.(*)

Minta Tambahan Bus Pekerja
Lanjutan Halaman 13

Kata dia, satu unit ini dihadirkan untuk melihat respons dan jalur yang efektif.
"Jadi untuk sementara itu kita
operasikan," katanya.
Salah seorang karyawan
swasta di KIMA, Irwan, saat
ditemui FAJAR, kemarin,

mengaku sangat terbantu
dengan adanya Bus Pekerja
yang disiapkan Pemkot Makassar."Karenagratisdanada
AC-nya juga, nyaman bagi
kita," ungkapnya.
Hanya saja, kata dia, terkadang harus menunggu lama
jika ingin menumpangi bus
itu, maklum karena jumlah-

nya masih sangat terbatas.
Sehingga, terkadang masih
banyak karyawan yang harus menggunakan angkutan
umum lain yang berbayar karena alasan buru-buru.
Dia berharap Pemkot Makassar menambah jumlah
Bus Pekerja tersebut. Harapannya bisa menekan pe-

ngeluaran karyawan swasta.
Terutam untuk biaya transportasi.
Dikonfirmasiterpisah,Kepala Bidang Perlengkapan,
Setda Kota Makassar, Haidil Adha, mengatakan, belum ada anggaran untuk penambahan Bus Pekerja tahun. "Tidak ada anggaran-

nya, tahun lalu ada karena
katanya untuk percontohan
dulu," ungkapnya.
Kata Haidil, jika memang
dibutuhkan masyarakat dan
ada usulan anggaran pengadaan bus dari OPD terkait
maka bisa saja anggarannya
diajukan pada APBD Perubahan tahun ini. (sal/kas)

Benahi Lift Monumen Mandala
Lanjutan Halaman 13

Kata dia, museum Monumen Mandala memang
tak memungkinkan untuk
menggunakan lift kapasitas
besar. "Sebetulnya saya usulkan ini sejak dua tahun lalu.
Tetapi baru dapat anggaran
tahun ini, mudah-mudahan

tidak dihapus di Bappeda,"
ujarnya kepada FAJAR, Kamis, 25 Januari.
Musaffar mengaku, berkurangnya pengunjung ke
Monumen Mandala, karena kondisi lift di sana. Mereka yang datang dari daerah ingin ke puncak untuk
melihat kondisi Kota Ma-

kassar dari atas.
Sayangnya, sejak lift rusak,
pengunjung tak bisa lagi ke
puncak monumen itu. "Sejak lift rusak, pengunjungnya berkurang. Sudah sangat jarang yang masuk ke
museum. Makanya kita secepatnya akan benahi," tambahnya.

Petugas Monumen Mandala, Mappaturung, menambahkan, museum di
dalam monumen untuk sementara ditutup. Selain karena kerusakan lift, listrik
museum juga diputus sementara.
"Kebetulan listrik dicabut dulu, karena ada keru-

sakan. Makanya kawasan di
dalam monumen belum difungsikan," ujarnya.
Tak hanya itu, pintu utama masuk museum juga tak
bisa dibuka. "Itu baru bisa
kita buka kalau perbaikan
lift. Karena harus dibongkar pintunya," tambahnya.
(ful/kas)

Manfaatkan Teknologi, Laporan Keuangan Lewat Website
Lanjutan Halaman 13

Arifin mengangguk, lalu
masuk ke dalam masjid
dan mematikan radio. Arifin azan. "Arifin memang
sebagai marbut di sini. Dia
yang datang untuk menyalakan radio masjid hingga
azan," ujar Jumardi, Ketua
Pengurus Masjid Raudhatul Jannah.
Azan sudah dikumandangkan Arifin. Beberapa jemaah memilih salah sunnah
dahulu. Termasuk Jumardi.
Jarum jam dinding sudah
menunjukkan waktu salat
asar, Arifin ikamah. Semuanya berdiri dan mengatur saf
untuksalatberjemaah.Berjabat tangan setelah mendirikan salat tak terlupakan.

Jumardi memilih mundur
empat langkah dari saf depan
setelah salat. Ia duduk bersama tiga orang anaknya yang
masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak pertamanya bernama Yumi Salsabila,
kedua Yusuf Ahmad Jumardi, dan ketiga Yapia Amalia
Ramadhani.
Arifin, Abdul Rahim (60)
dan Sarjan (62) pun ikut duduk. Sekarang posisinya melingkar. "Pak rahim ini, Koordinator bidang pendidikan
MasjidRaudhatulJannah,sedangkan Pak Sarjan Anggota
bidang pendidikan dan dakwah," sebut Jumardi.
Rahim lah yang selama ini
menjadi penanggung jawab
mendidik ketiga anak Jumardi.Begitupuladenganpuluh-

an santri lainnya. "Ada 60 lebih santri kami. Mereka belajar setiap malam. Usai salat
magrib," kata Rahim.
Yumi, Yusuf dan Safia
tergolong cepat menangkap seluruh pelajaran yang
diberikan. Ketiganya sudah
beberapa kali juara pada
lomba yang diikuti. "Lomba nasyid juara II, juara satu
lomba mewarnai, membaca surat pendek juga juara
satu," kata Yumi.
Puluhan santri ini juga
mendapatpelajarantambahan. Mereka diajar belajar bahasa arab dan bahasa ingris.
"Semua kegiatan kita dokumentasikan di website," ungkap Jumardi.
Jumardi membuka website itu dari gawainya milik-

nya. Beberapa gambar kegiatansantriiaperlihatkan.Ada
yang sedang belajar di taman
dan masjid.
Di laman itu, laporan keuangan masjid juga tersaji
dengan lengkap. Termasuk
para donatur yang telah menyumbang, semua tercatat.
"Jadikitamaunyatransparan.
Semuanya bisa mengakses,"
ungkap Jumardi.
Sumbangan yang masuk
pun tak dilakukan secara tunai. Semuanya non tunai.
Ada empat ATM yang digunakan. "Laporannya semua
sistem email (surat elektronik). Pengurusnya juga punya laptop di rumah," tutur
Jumardi.
Laman ini memang sudah dibuka sejak 2014. Na-

mun baru dua tahun terakhir dikelola dengan baik.
Semuanya disampaikan dengan detail, sehingga jemaah bisa memonitor donasi
atau sumbangan yang diserahkan ke masjid.
Koordinator Bidang Kemitraan, Komunikasi dan
Informasi Masjid Raudhatul Jannah, Mangku Alam
Ranreng, mengaku jika hal
ini pengenalan bank rekonsiliasi sederhana (Cash basis) dalam pengelolaan dana
masjid. "Jumlah penerimaan
dan pengeluaran harus sama
dengan rekening masjid di
bank," kata dia.
Semua ini untuk membangun trust atau kepercayaan kepada masyarakat dan
pengurus masjid. (*)

MAKASSAR, FAJAR—Tak
mau kalah dengan anggota
dewan yang baru saja menikmati kenaikan tunjangan, Asosiasi Sekretaris DPRD
(Asdeksi) juga menuntut kenaikan tunjangan.
Permintaankenaikantunjangan itu akan dibawa dalam Rapat kerja daerah (Rakerda) Asdeksi Sulsel yang
akan dilangsungkan di Kota
Makassar pada 11-12 Maret nanti.
Koordinator Wilayah
(Korwil) Asdeksi Sulsel, Adwi
Awan Umar yang juga Sekretaris DPRD Makassar, mengatakan,dalamRakerdatersebut akan dibahas berbagai
program kerja yang akandilaksanakan pada 2018. "Tentunya program-program
yang akan direkomendasikan nanti untuk menyejahterakan sekwan," jelas Adwi
usai rapat koordinasi Asdeksi di ruang kerjanya, Kamis,
25 Januari.
Lanjut dia, selama ini Sekwan hanya membahas tunjangan dan segala keperluan anggota dewan, kini saatnya Asosiasi Sekwan memperjuangkan kesejahteraannya sendiri.
Adwi menjelaskan, kesejahteraan yang diperjuangkan, berupa tunjangan-tunjangan yang tidak terlepas
dari jabatan Sekwan sebagai
ASN. Misalnya, ucap dia, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan lain yang memang sudah
diatur dalam regulasi.
Menurut Adwi, tugas Sekwan cukup banyak. Sehingga
wajar jika menuntut kenaikan tunjangan. Permintaan
ini menurut dia, sudah melalui proses panjang. "Ini bu-

kan untuk saya, tetapi untuk
Sekwan-Sekwan ke depan di
seluruhIndonesia,"ucapnya.
Sayangnya, dia tidak menjelaskanberapanilaitunjangan yang diminta para Sekwan. Begitupun nilai tunjangan yang diterima saat ini.
Adwi dipercaya mengkoordinir para sekwan se-Sulsel
usaiRakernasAsdeksidiBandung, Jawa Barat pada 18-21
Mei 2017 lalu. Kata Adwi, selain dari Sulsel, ia juga akan
menggaet empat sekwan di
Sulbar untuk bergabung dalam raker tersebut.
Pada kesempatan yang
sama, Ketua Bidang Hukum
Asdeksi Pusat, To Wadeng
P, saat berkunjung di ruang
kerja Sekwan DPRD Makassar, kemarin, mengatakan,
Asdeksi juga akan menyelenggarakan Musyawarah
Kerja Nasional (Mukernas).
"Insya Allah pada 22 sampai
25 Maret akan dilaksanakan
Mukernas di Makassar," imbuhnya.
Asdeksi, lanjut To Wadeng, merupakan wadah untuk berkomunikasi semua
Sekwan, khususnya yang
ada di Sulselbar. Sehingga
saat ada persoalan yang menyangkut Sekwan akan mudah diselesaikan, begitupun menyangkut masalah
hukum.
"Wadah ini sebagai ajang
untuk saling membangun
komunikasi, informasi dan
persoalan dinamika yang
berkaitan dengan Sekwan,
agar dapat diselesaikan secara kelembagaan, kami juga
mengurus semua anggota
DPRD dan ini bukan pekerjaan mudah seperti membalikkantelapaktangan,"tutupnya. (ria/kas)
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PALOPO POS
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WALI KOTA Palopo, HM Judas Amir, SH, MH
PETUGAS DPM-PTSP foto bersama dengan warga usai melakukan pelayanan.

Tertinggi Layanan Publik,
Ombudsman Apresiasi DPM-PTSP Palopo
DINAS 3HQDQDPDQ0RGDOGDQ3HOD\DQDQ7HUSDGX6DWX3LQWX
'303763 3DORSRWHUXVPHQLQJNDWNDQNXDOLWDVOD\DQDQ
XQWXNPDV\DUDNDW3DORSR,WXVHWHODKKDVLOSHQLODLDQRPEXGV
PDQ3URYLQVL6XOVHO\DQJEDUXEDUXLQLPHPEHULNDQDSUHVLDVL
NLQHUMDSHOD\DQDQSXEOLNGHQJDQSHQLODLDQWHUWLQJJLGDUL
VHOXUXK6.3'\DQJGLQLODL
"Adanya apresiasi dari Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan
tentu memberikan semangat dan
motivasi untuk terus meningkat

pelayanan di DPMPTSP," kata
Kepala DPMPTSP Palopo, Farid
Kasim Judas kepada Palopo Pos
Maret 2017 lalu.

Ini setelah mengetahui hasil penilaian Ombudsman menyampaikan terimakasih kepada seluruh
pejabat struktural, staf, dan tim
Teknis yang telah bekerja optimal
dalam memberikan pelayanan
maksimal kepada masyarakat.
Pihaknya mengungkapkan terkait nilai yang didapatkan DPMPTSP memperoleh nilai 98 (sembilan puluh delapan) dari seluruh
SKPD yang dinilai. Itu disampaikan Asisten Ombudsman Sulsel,

Aswiwin Sirua, SH.,MH pada kegiatan penyerahan hasil penilaian
pelayanan publik SKPD lingkup
Pemkot Palopo oleh Ombudsman
Sulsel kepada Wali Kota Palopo,
HM Judas Amir Maret 2017 lalu.
Aspek yang menjadi penilaian
ombudsman ini meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan
pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal,
penyuluhan
kepada
masyarakat, dan pelayanan kon-

sultasi.
Itu dilaksanakan berdasarkan
asas-asas kepastian hukum, kesamaan hak keseimbangan hak dan
kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan tidak
diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan
khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dankecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sementara itu Wali Kota Palopo,
HM Judas Amir dalam kegiatan

penyerahan ombudsman dikesempatan itu menyampaikan terimakasih atas upayanya membantu Pemkot Palopo dalam memberi
penilaian pada kinerja pelayanan
publik. Ia berharap kepada Ombudsman Sulsel agar bersedia setiap saat memberikan masukan
kepada Pemkot Palopo.
“Ini tentu akan menjadi referensi bagi kami untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat,”
kata HM Judas Amir. LFK

Layani Warga hingga Sabtu-Minggu
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan tanpa henti kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Palopo ini meluncurkan program
Layanan Weekend Plus.
Kepala Dinas DPMPTSP Palopo, Farid Kasim Judas, SH, M.Si
melalui Kabid Informasi, Pengaduan dan Pelayanan Terpadu,
Syam Sain kepada Palopo Pos
April 2017 lalu membenarkan
bahwa pihaknya memang memiliki program Weekend Plus yang

beberapa waktu lalu telah diluncurkan.
Dikatakannya, adapun program ini merupakan inovasi terbaru DPMPTSP Palopo yang
melayani berbagai pelayanan
perizinan dan nonperizinan.
Seperti pelayanan informasi,
pelayanan registrasi atau
pendaftraan perizinan, penyerahan izin dan pelayan jemput
antar perizinan.
Untuk layanan Weekend Service sendiri dilaksanakan pada
hari Sabtu dan Minggu. Yakni

pukul 08.00 hingga pukul 12.00
wita. Untuk tempatnya yakni berada di lokasi-lokasi strategis
seperti di Pasar Tradisional,
Mall, dan event-event tertentu.
"Intinya, layanan Weekend
Service ini memberi kemudahan
bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu dan
kesempatan
di hari-hari
k e r j a
mengurus perizinan,"

sebutnya.
"Syukurnya sebagaian besar
masyarakat yang kita layani
menyampaikan apresiasi dan
rasa terimakasih karena terbantu dengan program ini," ungkap
Syam
"Jadi mereka ini tak perlu lagi
meninggalkan usahanya
untuk melakukan
pengurus izin,”
ujarnya.
“Apalagi memang tujuan kita
mendekatkan
layanan perizinan kepada
masyarakat
a g a r
masyarakat
yang sibuk
dengan usahanya tidak
merasa terbebani untuk
mengurus
izin," tambahnya. LFK

KEPALA Dinas DPM-PTSP Palopo, Farid Kasim Judas, SH, M.Si

PETUGAS DPM-PTSP bersama warga.

Program Layanan
"Antar Jemput"
Beri Kemudahan Warga
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP) Palopo. Yang dipimpin oleh Farid Kasim Judas
Memiliki sejumlah terobosan
memmberikan layanan maksimal
kepada Masyarakat Palopo.
Salah satunya dengan layanan
"Antar Jemput". Masyarakat
tidak lagi repot harus datang ke
kantor DPM-PTSP." Masyarakat
hanya menyiapkan berkas lalu
dijemput oleh petugas DPMPTSP," demikian diungkapkan Kepala Kepala Dinas
DPMPTSP Palopo, Farid
Kasim Judas, SH, M.Si melalui Kabid Kabid Informasi,
Pengaduan dan Pelayanan
Terpadu, Syam Sain kepada Palopo Pos, Mei 2017
lalu.
"Petugas DPM-PTSP
ini disiapkan di seluruh
kecamatan, jadi warga
yang masih bingung

masalah perizinan bisa juga datang di kantor kecamatan masing-masing," ungkapnya,
Ditambahkan Syam, selain
program "Antar Jemput", pihaknya juga memiliki program
layanan excellent, yakni pelayanan berstandar internasional.
Untuk pelayanan standar internasional ini. Baru-baru ini
DPM-PTSP mengirim 13 orang
staf berguru pada Garuda
Indonesia."Garuda Indonesia
dipilih karena semua tahu bahwa perusahaan ini memiliki layanan standar yang telah diakui
dunia," ujar Syam.
Jadi mereka ini diberikan materi bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen
"Mulai ketika konsumen datang, memberikan salam, menyapa dan lainnya, pokoknya
kualitas standar internasional,"
tambah Syam. LFK

SEBAGAI upaya untuk meningkatkan pelayanan tanpa henti kepada masyarakat, DPM-PTSP Palopo meluncurkan program Layanan Weekend Plus dengan melakukan pelayana hingga hari libur, Sabtu dan Minggu.

BOLA NASIONAL
Mainkan U-23,
Diganjar Rp2,5 M
baca hlm 28

SP RTIF

“Saya mencintai sepak bola. Karena itulah
saya mengerjakannya dengan cinta.”
David Beckham
Mei 1975-Sekarang
Legenda Sepak Bola Inggris
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PERSIB

REPORTER ABADI TAMRIN
EDITOR AMRULLAH B GANI

MAKASSAR, FAJAR—Publik Makassar
tidak ingin malu melihat tim kesayangannya menjadi lumbung gol dan poin
tim lawan di fase penyisihan grup
Piala Presiden. Melawan Persib di
Stadion GBLA, PSM harus meraih poin penuh. Ewako!

HASIL LAGA
JUMAT, 26 JANUARI
16.30 WITA: PSMS V Sriwijaya FC (Indosiar)
20.30 WITA: Persib v PSM (Indihome/Matric)

KLASEMEN
SEMENTARA

20.30 WITA

GRUP A
1. PSMS
2. Sriwijaya FC
3. Persib
4. PSM

  
ROBERT RENE ALBERTS

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
0

0
1
1
2

4-1
3-1
1-2
1-5

6
3
3
0

TOP SKOR
3 Gol : Stefano Lilipaly (Bali United);
Greg Nwokolo (Madura United); Marko
Šimic (Persija)

Performa para penggawa PSM di Piala Presiden memang tidak seperti musim lalu. Meski tidak mengusung target dan gagal ke babak delapan besar, setidaknya Zulkifli Syukur cs tidak menjadi lumbung poin tim lawan. Mereka mampu mencuri tiga poin
dari Persiba Balikpapan dan finis di peringkat ketiga klasemen akhir.
Musimini,targetyangsamajugadiusung.Tetapi,posisiPSMdalamkeadaan
terjepit.Merekabertenggerdidasarklasemen hasil dua kali kalah kontra Sriwijaya FC dan PSMS Medan. Di laga
terakhir mereka harus menantang
tuan rumah Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, malam ini.
Untuk mencuri poin penuh
dan skor yang mencolok agar terhindar dari status juru kunci, tentu hal yang tersulit. Tetapi, bermodaltrofijuaraSuperCupAsia(SCA)
yang baru saja diraih dan semangat ewako serta menjunjung budaya siri (malu), tentu hal itu bisa
diwujudkan.
"Melawan tim sekelas Persib,
akan tampil habis-habisan. Laga
ini akan memberikan pengalaman pemain untuk merasakan atmosfer di laga penting. Ini sangat
berguna untuk pemain di Liga 1
nanti," kata pelatih PSM, Robert
Rene Alberts.
Melihat catatan laga kedua tim,
Persib jauh diunggulkan. Dari enam
laga terakhir di Tanah Pasundan,
PSM tidak pernah mampu mencuri tiga poin. Hanya sekali imbang dan
limakalikalah.Darisisiagresivitas,The
Ramang Boys, mencetak lima gol dan
kebobolan 11 kali.
"Tidak ada yang istimewa (dari skuat Persib). Sama saja. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik di laga nanti.
Intinya, para pemain harus bisa bermain lepas dan tidak terpengaruh dengan tekanan ribuan suporter tuan rumah," tegasnya.
Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Persib tentu akan tampil ngotot. Apalagi, hanya dengan kemenangan mereka bisa melaju ke
babak delapan besar. Minimal menjadi runner up
terbaik. Akan tetapi, hampir sama dengan PSM, di Piala Presiden musim ini, tim besutan Mario Gomez itu
seperti tanpa taring.
Merekahanyamampumencetaksatugoldaridualagayang
dilakoninya. Tidak heran pada sesi latihan terakhir, lini depan Persib terus diasah. "Saya sudah sampaikan kepada semua pemain, kalau kita harus menang. Setiap laga harus dimenangkan dan terus berkembang. Mental pemain harus bagus," jelasnya.
Mental kata dia, memang sangat penting bagi pemain khususnya dalam membangun skuat untuk mencapai target juara di Liga 1.
"Kami punya waktu untuk bekerja dan memadukan antara pemain.
Kami punya waktu sebulan. Jika besok lanjut (lolos), itu bagus untuk
taget kami sebenarnya di liga," paparnya.
AbsennyaEzechielmembuatpelatihasalArgentinaituakanmengandalkan Airlangga Sucipto di lini depan. Sementara lini belakang ada
VictorIgbonefo."Kamihanyapunyadia(Airlanggadidepan).Iabagus.
Intinya, seperti yang saya selalu katakan, bekerja secara tim. Penting
baginya mencetak gol. Ada Febri, Victor juga bisa (cetak gol)," katanya.
Striker Persib, Airlanga Sucipto yang mendapat tugas khusus di lini
depan mengakui bukan pekerjaan mudah menembus pertahanan
PSM yang sudah diperkuat pemain asingnya, Steven Paulle. "Kami
sudah latihan. Semoga bisa menjalankan instruksi pelatih dengan
baik. Ini kesempatan untuk tim agar bisa maksimal di liga," terangnya.
Suporter PSM pun berharap agar budaya siri' tetap dijaga. "Kami
tidak rela jika PSM menjadi bulan-bulan tim lawan. Siri'nu siri'ta
(Anda malu, kami juga malu). Ewako (lawan). Pemain PSM adalah petarung. Tidak boleh kalah sebelum bertanding," pinta Presiden Red Gank, Sulkarnain. (*)

IDHAM AMA/ FAJAR
CRISTINA QUICLER/AFP

DESAIN: A.SUMARDIANTO.S
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LAZIO

3

2

0

UDINESE

Amankan Zona
Liga Champions
LAZIO memaksimalkan laga tunda untuk
mengamankan tempat mereka di zona Liga
Champions. Menjamu Udinese, Lazio menang3-0sekaligusmemantapkanposisimereka di tiga besar Serie A Italia.
Dalam laga tunda giornata ke-12 di
Olimpico Stadium, Kamis dini
hari, 25 Januari, Si Elang Biru,
mengawali pesta golnya melalui bunuh diri Samir di menit ke-22. Dua gol Lazio lainnya dilesakkan Nani di menit ke-47 dan
Felipe Anderson tiga menit sebelum waktu normal habis.
Tambahan tiga angka ini membuat Lazio
mengemas poin 46 dari 21 laga. Mereka unggul tiga angka atas tim peringkat keempat Inter Milan dan hanya terpaut delapan poin
di belakang pemuncak klasemen, Napoli.
"Lazio adalah kejutan bagi banyak
orang. Kami sampai di sana sekarang dan
mereka mulai membicarakannya lagi.
Pada awal musim, tak ada yang mengharapkan ini. Ada yang bilang kami akan finis di urutan 10," kata Pelatih Lazio, Simone Inzaghi di Sky Sports Italia.
Ia juga mengatakan, menjadi tugas
berat bagi mereka untuk terus berada di
papan atas. Namun, ia memastikan anak
asuhnya akan terus bertarung. "Ini akan
sulit untuk mempertahankan kecepatan
ini, tetapi kami akan berusaha menghormati setiap turnamen," jelasnya.
"Anak-anak telah melakukannya dengan baik. Kita harus mencoba melanjutkannya, karena kita memiliki permainanpermainan yang tampaknya tak berkesudahan. Saya harus memilih pilihan terbaik untuk membuat semua orang tetap segar," lanjutnya.
Takluk 0-3 yang mengakhiri rentetan
tujuh laga tanpa kekalahan mereka, Pelatih Udinese, Massimo Oddo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Hasil
3-0 tidak mencerminkan permainan karena kami kalah dalam satu gol bunuh diri
dan dua serangan balik," katanya kepada
Sky Sport Italia.(amr/abg)

KAMIS, 25 JANUARI

Sampdoria 1-1 AS Roma
(F. Quagliarella 45'+1' pen; Edin Dzeko 90'+1')

EDITOR AMRULLAH B GANI

MADRID, FAJAR—Leganes menampar
Real Madrid persis di wajahnya. Di Santiago
Bernabeu, klub medioker itu menyingkirkan
Los Blancos dari Copa del Rey.
HANYA butuh hasil seri setelah menang 1-0 di leg pertama,
Madrid begitu percaya diri menyambut Leganes di leg kedua
babak delapan besar Piala Raja.
Pelatih Real Madrid, Zinedine
Zidane bahkan merasa tidak
membutuhkan Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale dalam
line-up-nya.

LEGANES: Champagne, Siovas
(Mantovani 57'), Bustinza, Rico, Tito,
Eraso, Gabriel, Brasanac, Beauvue,
Amrabat (García 69'), El Zhar
(Naranjo 80')

KLASEMEN SEMENTARA

2 2

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

17
17
14
12
12
10
9
8
9
6
7
8
5
6
5
6
5
3
3
2

3
2
4
1
5
4
4
6
2
11
7
3
7
4
6
2
3
7
4
1

1
2
3
2
4
7
8
7
10
4
7
10
9
11
10
13
13
11
14
18

45-13
50-15
56-25
36-16
32-16
40-31
27-28
31-27
34-31
29-28
30-24
26-30
21-37
14-31
16-23
19-33
16-38
22-39
18-44
13-46

54
53
46
43
41
34
31
30
29
29
28
27
22
22
21
20
18
16
13
7

TOP SKOR
20 Gol: Ciro Immobile (Lazio)
18 Gol: Mauro Icardi (Inter Milan)
16 Gol: F. Quagliarella (Sampdoria)
14 Gol: P. Dybala (Juventus)
11 Gol: Dries Mertens (Napoli)
SUMBER: LEGASERIEA.IT

FELIPE ANDERSON

2

2

Akan tetapi, gol Gabriel Pires di menit ke-55 membuktikan Madrid keliru meremehkan Leganes. Sundulan pemain asal Brasil itu memastikan tim
tamu menang 2-1 setelah sebelumnya gol Javier Eraso di menit ke-31 mampu dibalas Karim
Benzema di menit ke-47. Leganes pun berhak ke semifinal dengan keunggulan gol tandang.
Kesuksesan Leganes membalikkan keadaan ini adalah sebuah sejarah kelam bagi Madrid
di Copa del Rey. Untuk pertama
kalinya, sebuah tim bisa menyingkirkan Madrid di Bernabeu setelah sebelumnya kalah
pada leg pertama.
"Malam terburuk saya? Saya
selalu bertanggung jawab atas
apa yang saya lakukan, dan inilah malam terburuk saya. Saya
tidak mengerti apa yang terjadi.
Saya salah dalam banyak hal, tetapi Anda harus berpikir untuk
bangkit. Ini pil yang sangat pa-

hit untuk ditelan," kata Zidane
di Football Espana.
"Sayalah yang harus mencari solusi dan membuat tim lebih
efektif. Saya tidak menyesal telah meninggalkan Bale atau Ronaldo, tetapi saya bertanggung
jawab atas apa yang saya lakukan. Saya mengeluarkan tim
kompetitifmelawanLeganes.Di
atas kertas, itu adalah tim yang
kompetitif," tegasnya.
Dengan kekalahan ini,
Madrid kini hanya berharap
trofi Liga Champions sebagai
penutup musim. Pasalnya, di
La Liga, mereka juga tertinggal
19 poin di belakang Barcelona. "Saya tidak tahu apakah ini
musim terburuk dalam sejarah
Madrid, tetapi itu tidak mengganggu saya. Saya harus bersikap positif, bahkan setelah malam ini," katanya.
Legenda Prancis itu
mengakui bahwa setelah tersingkir di Copa del
Rey, nasibnya kini dipertaruhkan saat menghadapi Paris saint Germain (PSG) di babak 16 besar Liga
Champions. Andai tersingkir
lagi, ia kemungkinan besar akan
dipecat. "Tentu saja. Itu sudah
jelas. Saya bertanggung jawab
untuk ini," ujarnya.
Kapten Madrid, Sergio Ramos juga menganggap kekalahan dari Leganes menjadi malam
memalukan. "Jujur bagi kami,
dan dengan semua respek di seluruh dunia ini, ini sebuah kegagalan bagi kami untuk tersingkir
oleh sebuah tim yang lebih rendah," kata Ramos di situs klub.

STATISTIK LAGA
REAL MADRID
LEGANES
3
tembakan tepat sasaran 4
8
tembakan melenceng 5
55%
penguasaan bola 45%
12
tendangan sudut
5
1
offsides
2
5
pelanggaran
11
1
kartu kuning
2
0
kartu merah
0
6
tendangan gawang 12
JAVIER SORIANO/ AFP

Akan tetapi, ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab
untuk hasil buruk Madrid tidak
sepenuhnya harus ditanggung
Zidane. "Kami semua bertanggung jawab, bukan hanya pelatih. Kami semua harus menerimatanggungjawabitudankami
mengerti bahwa fans frustrasi
pada saat seperti ini,"
tegasnya.
Bek internasional
Spanyol itu juga mengatakan, mereka harus belajar dari periode
sulit ini untuk mencoba bangkit. "Kami adalah yang pertama tak bahagia
dengan hasilnya. Ini kegagalan yang membuat kami gagal
di salah satu target kami. Kami
harus bekerja keras dan fokus
pada target terakhir kami, Liga
Champions," tambahnya.
Lolos untuk kali pertama ke
semifinal dengan menyingkirkan Madrid, kubu Leganes sangat gembira. "Saya tak tahu harus bilang apa. Saya merasakan
sensasi dan emosi yang sangat
besar.SemuaorangyakinMadrid
sudah pasti lolos karena mereka

HASIL LAGA
COPA DEL REY
Kamis, 25 Januari
Alaves 2 (2)-(3) 1 Valencia
(Munir El Haddadi 73’, Ruben Sobrino
86’; Santi Mina 77’)
Adu Penalti
Alaves: Tomas Pina, Munir El Haddadi
(sukses), Alfonso Pedraza Hernan
Perez, Ruben Sobrino (gagal)
Valencia: Rodrigo, Santi Mina, Jose
Gaya (gol), Geoffrey Kondogbia (gagal)

memang punya kualitas yang sangat bagus, tapi kami bekerja kerasdanmemberikansegalanyadi
ataslapangan,"kataGabrielkepada Bein Sports.
Meski menorehkan sejarah,
Pelatih Asier Garitano mengklaim ini bukan prestasi terbesar
mereka. “Tidak, saya rasa ini bukan prestasi terbesar kami, karena dari Segunda B ke Segunda
(Promosi) lebih penting. Sekarang kita berpikir untuk bermain melawan Espanyol di liga,” jelas Garitano di Marca. (amr/*)

Tren Positif Wenger Berlanjut

SERIE A
1. Napoli
2. Juventus
3. Lazio
4. Inter Milan
5. AS Roma
6. Sampdoria
7. AC Milan
8. Atalanta
9. Udinese
10. Torino
11. Fiorentina
12. Bologna
13. Chievo
14. Sassuolo
15. Genoa
16. Cagliari
17. Crotone
18. SPAL 2013
19. Verona
20. Benevento

LEGANES

TERJATUH.
Penyerang Real
Madrid, Karim
Benzema (kiri)
terjatuh saat dikawal
bek Leganes, Unai
Bustinza, dalam
laga lanjutan babak
SHUHPSDWÀQDO&RSD
del Rey di Santiago
Bernabeu Stadium,
Kamis, 25 Januari.

REAL MADRID: Casilla, Ramos,
Nacho, Theo, Achraf (Carvajal 68’),
Llorente (Modric 68’), Isco (Mayoral
77’), Kovacic, Benzema, Asensio,
Vazquez.

Lazio 3-0 Udinese
(Samir 22' og, Nani 47', F. Anderson 87')

R MADRID

Malam Memalukan
Los Blancos

SUSUNAN
PEMAIN

HASIL LAGA

1

ARSENAL
CHELSEA

1 1

FAKTA
CARABAO CUP
Arsenal akan bermain di
final Piala Liga kedelapan
dan menyamai catatan Aston
Villa serta Tottenham Hotspur.
Hanya Liverpool (12 kali) dan
Manchester United (9) yang
punya rekor lebih baik.
Arsenal hanya mencetak enam
gol dalam perjalanan mereka
NH ÀQDO UHNRU WHUHQGDK XQWXN
mencapai final Piala Liga
Inggris.
Lima kekalahan Chelsea di
kompetisi domestik musim
ini semuanya diderita di
London. Dua di Stamford
Bridge (kandang Chelsea), dan
masing-masing satu di Selhurst
Park (kandang Crystal Palace),
London Stadium (kandang
To t t e n h a m H o t s p u r ) d a n
Emirates Stadium (kandang
Arsenal).
Eden Hazard telah mencetak
tiga gol dalam dua laga terakhir
Chelsea di semua kompetisi.
Total musim ini ia sudah
mencetak 14 gol.
Chelsea telah mencetak
tiga gol bunuh diri di semua
kompetisi musim ini sama
dengan torehan Brighton &
Hove Albion.
Ross Barkley membuat
penampilan kompetitif
pertamanya dalam 248 hari.
Terakhir ia bermain untuk
Everton melawan Arsenal di
Emirates pada 21 Mei 2017.
Granit Xhaka telah mencetak
dua gol dalam empat laga
kandang terakhirnya untuk
Arsenal di semua kompetisi,
setelah hanya melesakkan
satu gol dari 29 pertandingan
sebelumnya.
SUMBER: @OPTAJOE

LONDON, FAJAR—Arsenal
melaju ke babak final Carabao Cup 2017/2018 setelah menyingkirkan Chelsea. Sukses
The Gunners ini sekaligus
mempertegas dominasi tim asuhan Arsene Wenger atas The Blues era Antonio Conte.
Dengan kemenangan
2-1 lewat bunuh diri Antonio Rudiger dan gol Granit Xhaka yang membalas
gol Eden Hazard, Wenger
kini sudah memenangi empat
pertarungandenganContedan
hanya kalah sekali dari delapan
laga. Catatan itu sangat bertolak belakang jika melihat head
to head Wenger dengan pelatih
Chelsea sebelumnya.
Makanya,Wengermengaku
sangat senang. "Ini adalah malam yang hebat dan memuaskan karena berhasil mengalahkantimyangkuat.Yangpenting
adalah bahwa kami telah menunjukkan bisa mengalahkan
tim besar tidak masalah kompetisi apa," kata Wenger dikutip dari Daily Mail.
Ia juga menegaskan, setelah imbang 0-0 di leg pertama,
anak asuhnya pantas memenangi duel penentuan ini. "Ya,
kami sedikit beruntung. Tetapi,
secara keseluruhan kami mengendalikan permainan di babakkedua.Kamimenunjukkan
rasa hormat kepada mereka di
babak pertama. Saya mengubah sesuatu di babak pertama
dan itu berhasil dengan baik,"
jelasnya.
Untuk final Piala Liga kedelapannya ini, pelatih asal Prancis ini akan menantang Manchester City yang sehari sebelumnya mengeliminasi Bristol
City. Kendati anak asuh Pep
Guardiola saat ini tengah dalam performa terbaik, pelatih
berjuluk The Profesor itu menegaskan tekadnya menang di

Wembley Stadium.
"Ini adalah bisnis yang belum selesai karena kami belum memenangkannya. Begitu Anda berada di final, Anda ingin memenangkannya, tapi
kami bermain melawan tim yang sangat kuat dan kami
memiliki pekerjaan
besar di depan kami
sebelum final karena
kami ingin berada di
empat besar di Premier League," jelasnya.
Menjadi pahlawan kemenangan Arsenal, Xhaka sangat
bahagia. "Saya pikir ini adalah
gol kedua saya di dalam kotak
penalti untuk Arsenal. Saya
bahagia, saya membantu tim
dan kami bahagia, kami pergi
ke Wembley," katanya di situs
resmi klubnya.
Sama seperti pelatihnya,
Xhaka juga punya ambisi besar untuk juara. "Saya pikir
bila kami memainkan sebuah final Anda ingin menang,
ingin memenangi trofi, jadi
kami pergi ke pertandingan
melawan Manchester City
dan berpikir kami bisa memenangi pertandingan ini,"
sambungnya.

SUSUNAN
PEMAIN
ARSENAL: Ospina; Bellerin,
.RVFLHOQ\0XVWDÀ0RQUHDO
Wilshere, Elneny, Xhaka; Oezil,
Lacazette (Kolasinac 84'), Iwobi
(Ramsey 84')
CHELSEA: Caballero; Azpilicueta,
Christensen, Rudiger; Moses
(Zappacosta 72'), Bakayoko, Kante,
Alonso; Willian (Barkley 30'), Pedro
(Batshuayi 65'); Hazard

BEN STANSALL/ AFP

GOL. Bek Arsenal, Nacho Monreal (kiri) merayakan gol yang membawa
timnya menang atas Chelsea di Emirates Stadium, London, Kamis, 25
Januari.

Kembali mati kutu menghadapi Arsenal, Conte menyebut gol-gol aneh membuat timnya harus menelan kekalahan ini. "Kami mulai dengan
baik, kami mencetak gol dan
kemudian kebobolan gol yang
aneh, dari defleksi. Kami kebobolan dua gol yang aneh. Kami
tidak beruntung dua kali," kata
Conte di Daily Mail.
Selain gol aneh, pelatih asal
Italia itu juga menyebut cedera Willian di babak pertama sangat mempengaruhi penampilan anak asuhnya di Emirates Stadium. "Cedera Willian sangat menentukan karena kami tidak memiliki banyak
pemain untuk melakukan pergantian," jelasnya.
Terlepas dari itu, ia juga menegaskan anak asuhnya su-

dah bekerja keras untuk bisa
lolos ke final. "Saya senang
dengan komitmen pemain.
Mereka memberi 120 persen
untuk mencoba mencapai
final. Ini adalah kekecewaan
besar, tetapi kita harus realistis," sebut mantan pelatih Juventus itu. (amr/abg)

STATISTIK LAGA
ARSENAL
CHELSEA
11
Tembakan
12
4
Tembakan tepat sasaran 2
52%
Penguasaan bola 48%
13
Pelanggaran
16
2
Kartu kuning
2
0
Kartu merah
0
10
Offsides
1
4
Tendangan sudut
9

FILIPPO MONTEFORTE/ AFP

DESAIN: A.SUMARDIANTO.S
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Halep-Wozniacki
Berebut Gelar Perdana
MELBOURNE,FAJAR—Dua
petenis putri papan atas dunia, Simona Halep dan Caroline Wozniacki bentrok di final Australia Terbuka 2018. Keduanya mampu
mengalahkan lawan di babak semifinal yang
berlangsung pada Kamis, 25
Januari.
Halep maju ke final usai
mengandaskan Angelique
Kerber (Jerman) dengan skor
6-3, 4-6, 9-7. Sementara Wozniacki, mengalahkan pete-

BERAMBISI. Petenis
Rumania, Simona Halep
menghentikan mimpi
Angelique Kerber untuk
ORORVNHÀQDO$XVWUDOLD
Terbuka 2018, Kamis,
25 Januari. Final besok,
Halep bertemu dengan
Caroline Wozniacki.

nis nonunggulan asal Belgia,
Elise Martens, melalui pertarungan straight game dengan
skor 6-3, 7-6 (7-2).
Bagi Halep, ini
adalah kesempatan pertama tampil di partai final
grand slam Australia Terbuka. Sekaligus, menjadi peluang emas memenangkan gelar juara grand slam perdana sepanjang kariernya. "Saya
inginmemberikanyang terbaik, untuk bisa menang. Ini bukan soal gelar. Jika memang

gelar tersebut saya raih, berarti memang sudah saatnya,"
ucap Halep dikutip dari AFP.
Namun itu tidak mudah,
karena Wozniacki juga mengincar hal yang sama. Duel tersebut memastikan salah satunya akan meraih grand slam
perdana Australia Terbuka,
Sabtu besok, 27 Januari.
"Ini sangat mengejutkan.
Saya akan mengerahkan segalanya di final. Saya benarbenar bangga bisa sampai ke
final," papar petenis putri nomor satu dunia ini. (sua/yuk)

SAEED KHAN/AFP

Kriket Sulsel Terancam Bubar

REPORTER SUARDI
EDITOR YUKEMI KOTO

MAKASSAR, FAJAR—Cabang olahraga
(cabor) kriket Sulawesi Selatan (Sulsel)
tampaknya susah berkembang. Bisa
terancam bubar.
PELATIHkriket Sulsel, Syamsu Alam mengungkapkan, jangankan untuk berprestasi.
Atlet kriket Sulsel pun sangat
sulit untuk menjalani latihan.
Bahkan sepanjang 2017, atlet kriket tak pernah mengikuti kejuaraan. Anak asuhnya

terakhir kali mengikuti kejuaraan pada 2016 lalu. Itu pun
hanya sebagai persiapan untuk mengikuti PON XIX. Selebihnya, mereka hanya bisa
gigit jari.
"Desember 2017, kita sudah siap ikut kejuaraan. Teta-

pi terkendala dana, makanya
tak jadi ikut. Padahal sudah
seleksi, anak-anak pun kecewa," ungkap Syamsu, Kamis,
25 Januari.
Pria yang menjadi guru
di SMAN 6 Makassar ini menambahkan, hingga kini merekatakpernahlagilatihanrutin. "Bagaimana mau berlatih.
Kita tak pernah diperhatikan
oleh pengurus," keluhnya.
Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi Kriket Sulsel,
Muhammad Ihsan mengakui
pihaknya juga tak punya dana
untuk membantu perkembangan prestasi olahraga kri-

ket di Sulsel. "Anggaran pembinaan kita sejauh ini memang
takjelas.Kalaubeginiterusmemang susah anak-anak (atlet)
berkembang," papar Ihsan.
Selain uang pembinaan,
lanjutnya, kendala yang juga
dihadapi atlet kriket adalah
terkait lapangan berlatih.
Selama ini, atlet menggelar latihan di Lapangan Sepak Bola Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM).
Namun selama musim hujan, lapangan menjadi becek. Latihan pun tak bisa digelar. "Bola susah dipredik-

Rizki/Della Pulangkan Juara Dunia
JAKARTA, FAJAR—Ganda
putri Indonesia, Rizki Amelia Pradipta/Della Destiara Haris mampu menundukkan Chen Qingchen/Jia Yifan (Tiongkok) pada babak kedua
Daihatsu Indonesia Masters
2018, Kamis, 25 Januari.
Rizki/Della tak hanya kem-

bali memulangkan juara dunia 2017 tersebut dengan skor
21-15, 21-11. Mereka juga
melenggangkebabakperempat final. Sebelumnya,
Rizki/Della juga menaklukkan Chen/Jia di ajang
Denmark Open 2017.
"Sebetulnya tidak ada strategi khusus. Kami hanya me-

lihat rekaman pertandingan.
Mereka tidak bisa keluar dari
tekanan. Kalau sudah reli,
kuat-kuatan saja dan konsisten," beber Della dalam rilis
resmi PP PBSI yang diterima
Harian FAJAR.
Chen/Jiaberdalih taktampil dalam performa terbaik mereka. Sehingga mere-

ka kembali harus menyerah
dari Rizki/Della untuk yang
kedua kalinya.
"Lawan memang bagus.
Semoga kami bisa menang di
pertemuan selanjutnya," ucap
Chen.
Greysia Polii/Apriyani Rahayu juga turut menyusul ke
babakperempatfinal.(sua/yuk)

si ke mana menggelinding,"
ucapnya.
Ketua Umum KONI Sulsel,
Ellong Tjandra mengatakan,

jika kriket tak bisa menunjukkanprestasi,makaKONISulsel
tak bisa menjadikan cabor tersebut sebagai prioritas bantu-

ananggaran."KONISulselbisa
membantu (anggaran), tetapi
tunjukkan bagaimana kalian
berprestasi," tandas Ellong.(*)
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ALL new rush all type

ALL new terios all type

HONDA all new jazz facelift

TOYOTA new hilux 2.4 d-cabin
4x4

MITSUBISHI xpander all type

TOYOTA VOXY 2.0 AT

OTOMOTIF
MOBIL
TOYOTA

MOBIL
DAIHATSU

SIGRA dp=27jtn/angs=2,2jtn; atau
dp=40jtn/angs=1,8jtn; xenia dp=30jt/
angs=3,5jtn atau dp=47jtn/angs=2,8jtn;
terios baru dp=54jtn/angs=3,8jtn atau
dp=69jtn/angs=3,1jtn; ayla dp=26jtn/
angs=2,1jtn atau dp=38jtn/angs=1,7jtn;
pickup dp=13jtn/angs=3,3jtn gunawan
081241514171

MOBIL
MITSUBISHI

JUAL Mitsubishi box 4 roda thn 2004
hub 082293761667

MOBIL
SUZUKI

18-MK019-0030103

MOBIL
CARI MOBIL
ANDA mau jual mobilnya tanpa perantara hub 082189708787

18-MK016-0020058

18-MK016-0020028

DI jual daihatsu xenia type deluxe
thn 2010 1300cc warna silver hub
081354665279 wa.08114100842

MOBIL
SUZUKI

18-MK019-0030137

BELI toyota sekarang! dapatakan promo
awal tahun, dp mulai 15 jutan agya, calya, yaris, sienta dan avanza dapatkan
harga terbaik ! konsultasikan segera di
chaedir toyota alauddin (082346992074)
pin bb (d3b6827e) telp sekarang di
jamin paling murah!!! www.chaedirtoyotaalauddin.com

TERIOS, ayla, sigra, xenia, gran max,
pu, lusio dp rendah atau angs rendah
berkas dijemput, proses cepat hub: yuyu
085256246666
18-MK018-0025031

DIJUAL daihatsu ayla 2015 ful.
variasi merah solid bisa nego h mir
081355299899
18-MK016-0020167

MITSUBISHI Pajero sport exceed 4x2
automatic 100% new 2017 buka plastik
plhwrn tdp 89jt angs 10,635,000 × 5th
prscpt bs tukartambah 082240570000

DIJUAL mobil suzuki grand vitara
th2007 hub 0811461266 mulus tangan
pertama

JUAL cpt mbl suzuki karimun wagon
r ags special edition jarang pakai hub:
082189101115

18-MK018-0025101

18-MK018-0025126

17-MK019-0032658

JUAL cpt rmh siap huni 2lt lokasi strategis samping kantor bupati gowa hub.
082244444476

DIJUAL rmh baru sangat strategis tengah kota mksr, jl pendidikan raya samping menara pinisi kampus unm pettarani
/ samping telkom pettarani, sebrang
hotel clarion cuma 150m dr jl poros
pettarani, type 200, lt126, 4 kmr tidur,
4 kamar mandi, 2lt, shm harga 1,65m
nego, bisa kpr hub 0812 821 6267

LUXIO matic putih th.2015 hub
+6282192322023
18-MK018-0025105

TERIOS tx adventure 2013 manual merah km 36.000 mls 158jt
081355716198

18-MK016-0020017

18-MK016-0020175

DAIHATSU ayla th 2016 manual wrn
silver mls sekali h .081355438573

PROPERTY
RUMAH DIJUAL

18-MK018-0025131

MOBIL
HONDA
XENIA dp 13jt atau angs 3,9jt sigra m dp
17jt atau angs 2,6jt ayla d+ dp 12 jt atau
angs 2,7 jt pu dp 9jt atau angs2,7jt cp:
TOYOTA Fortuner VRZ diesel automatic 100% br buka plasik 2017 plh
wrn tdp 127jt 10.673.400 x 4th hub
082240570000 trm tkr tmbh

kalpi 085299153333 pin bb: d22bdd2d
18-MK016-0020041

17-MK019-0032659

RUMAH dijual , harga nego hub :
081340040074 /0411-447509

18-MK018-0025102

AVANZA S 1.5cc manual 2010 hitam
metalik hrg 105jt/ tdp 10jt angs 3.282
x 47bln prscpt hub 081241087500 jl
poros btn minasaupa ruko k no 2 Msk
drhertasning raya 50mtr

ALLNEW honda 2017 Hrv alltype plhwrn Ready stok...Satya E dp 18jt bs bw
plg mbl /Crv/Brv/Jazz disc besar trima
tukar tambah hub 082240570000
18-MK018-0025103

18-MK018-0025104

DUM truck toyota dyna 130 ht 4009cc
thn 2014 hub: 085243350525 tp
18-MK018-0025088

JUAL toyota agya th 2014 matic hitam
100jt hub.085299025126
18-MK018-0025134

DAIHATSU; granmax pick up,terios,

DIJUAL honda crv 2400cc matic thn
2008 dark mocca. tangan pertama tp.
hub 08124273838
18-MK016-0020165

xenia, ayla, sigra. info pemesanan;
hubungi : uya; 0853 9968 1971
18-MK019-0030038

JUAL honda freed 2010 psd warna
putih rp. 150jt hub: 08124200100
18-MK016-0020160

PROPERTY
RUMAH DIJUAL
DIJUAL rumah 862m2, shm hrg 30m
(nego),jl. jambu no 10, mks dekat rs hikmah. srtgs tuk usaha sgt dekat dr pantai
losari, hub: 081315859160
17-MK018-0028136

JUAL rmh jl. Dg tata I blk v perum
tirtamas blk DI 4 kmr tdr 3 kmr mdi hub
085825190800 082197215678 0823
4607 7060
18-MK018-0025130

JUAL rumah besar tanpa perantara luas
lahan 1008 M2 21x48 m Jalan goaria
No 3 depan Taman Bunga Sudiang,
IMB dan SHM harga Rp5 miliar. Hub:
0813 420 2084, 081 1419 5666, 081
2415 7591
18-MK019-0030130

JUAL rmh kost pondok burjaya 4l
10x30, 55kmr, ada depot air lokasi strategis hub. 08124215133 hrg 6m tp

17-MK019-0032653

DI jual rumah 2 lt. Lbr 20 , pjg 23 kanan
18 kiri. Luas 485m(sudut) Jl. Rappocini
Raya lr6/14. Hub 081242423238.
18-MK019-0030141

17-MK018-0028152

JUAL rumah mkasar. jln tupai sudut
kelinci. shm -lt16x25-lb800-30kmr-3lti.
hub 081-343-800-900
18-MK016-0020115

LIHAT
HALAMAN.25
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RMH baru t.45 dekat jl. abdesir tello
2kt/1km shm H.375jt 085341827071

RUKO DIJUAL

DIJUAL cepat butuh uang. tanah luas
17450 meter. shm (strategis). jalan
raya poros desa boritmatangkasa kec.
bajeng barat (gowa) harga Rp.300.000
permeter. cocok ruko/perumahan hub
085656100355 - 082292162555 089517059089 tanpa perantara

18-MK018-0025135

D jual murah rmh d taeng gowa uk
8,5x13 perumahan GAP 081342999833
18-MK016-0020178

RUMAH KONTRAK
D kntrakkan rmh komp.villa hartako
indah blk.d no.II hbg. 081214840933.
rumah btn johor baru blok c.9 samata

18-MK016-0020156

18-MK019-0030138

PROMO dis 30 jt griya idi tello 5
menit ke mtos, tipe 42(6×11)=425 tipe
70(7×13)=650 jt 081355401441

RUKO KONTRAK

18-MK016-0020039

JUAL rumah kota luwuk banggai. jln
muh hatta depan jalan raya pantai laut.
shm lt7,5x20-lb100. hub 081-343-800900
18-MK016-0020116

DIJUAL/ dikontrakan rumah s.poso
lr.77 uk 7x17 (5 kamar) shm hub:
085398114949
18-MK016-0020120

DIJUAL/ dikontrakan rumah jl. s limboto
lr. 55/31 hub: 082196805585
18-MK016-0020139

DIJUAL rmh shm 2 lt jln buru mks h:
085108208777 / 085338282828 tp
18-MK018-0025076

Dijual cepat ruko jl.serui ( tembus jl.sumba
) lt. 7 x 36, lb 7 x 30 , 3 lt. Lokasi dekat lap.
Karebosi hub : eka - 081233330211

Dijual cepat ruko jl.sumba ( tembus jl.serui
) lt. 7 x 36, lb 7 x 30 , 3 lt. Lokasi dekat lap.
Karebosi hub : eka - 081233330211

18-MK016-0020145

18-MK016-0020144

RUKO jl penghibur lb5x20x2lti hrg 2m
ruko irian lb4,5x18x3lti hrg 1,8m ruko
ratulangi lb 7x23x3lti hrg 4m vetran
10x15x3lti 2,5m hub: 081343919650

PROPERTY
DIJUAL TANAH

18-MK018-0025021

RUKO rante jl. sam ratulangi rantepao
- kab. toraja utara disewakan ruko 2
lantai, luas 95 m2, Rp. 60 jt per tahun,
minimum 2 tahun. lokasi strategis dikota
rantepao toraja utara. contact person:
0813- 4239-7845 atau 0813-4223-4520
18-MK016-0020176

RMH 2lt depan mal panakkng komp lily
3kt/2km shm H. 1,7m 085341827071

DIJUAL dikontrakkan ruko
jl.G.bawakaraeng 2 petak
085398095228/081342734288

18-MK018-0025136

18-MK018-0025043

ELEKTRONIK
SERVIS PANGGIL

JUAL ruko makasar. jln pengayoman
dpn pintu maal MP. shm lt5x19-lb2853,5lti. hub 081-343-800-900
18-MK016-0020117

DIJUAL tanah luas 1509 mtr lbr 41
mtr shm lkp dgn ijin peruntukan hrg
Rp.500.000 mtr jln raya desa pakkaba
tanah luas 2705 mtr. shm lkp dgn ijin
peruntukan hrg Rp.450.000 mtr jln
raya desa bontolanra cocok ruko/ perm
hub 085656100355 - 082292162555 089517059089 tanpa perantara
18-MK016-0020157

JUAL ruko 3lt jl kh.wahid hasyim
123 gowa lb 4,5x28 strategis hub
082393386215

DIJUAL tanah dkt unhas tamalanrea uk.5x15,10x15,5x30 hub.udin
08124471895

18-MK016-0020158

18-MK019-0030139

ELEKTRONIKA

RAGAM KEBUTUHAN
EKSPEDISI
MITRA selaras kargo pengiriman mobil,
motor, kontainer brg pindahan rumah,
mesin, brg proyek via kapal pelni & roro.
kirim mobil: jogya-solo 3.8 ambon 7jt
jakarta-j.pura 10.8 n.t.t motor: jakarta
700rb ambon 900, medan s.baya 650,
bali 1.2 j.pura 1.5 bima. n.t.t barang: jkt
4000/kg s.baya 2500 ambon 4000kg
hub: 081325262526 hp. 085318818800
dekat coto nusantara no.134 mks

(085255557927 - 082343622240) PERKASA jaya tehnik: servis cuci ac 50rb
bongkar / psng perbaikan ac, kulkas,
m. cuci, disp jual beli ac baru / bekas
(resmi) terima order luar kota kerja
ditempat (grs) jl pettarani / cab: alauddin
dan sungguminasa gowa

ALASKA SERVICE smua merk
kulkas, mesin cuci, mesin air, disfenser,
bergaransi melayani luar kota, tlp 0411
885131 hp 081355233833
18-MK019-0030035

AULIA tehnik tlp-085399005167085399347099-servis-cuci ac bgkr/
pasang ac perbaikan ac-kulkas-m.cuci
hub-jl. ap.pettarani raya 57 jual beli ac

18-MK018-0025039
18-MK019-0030035

ABINTANG servis panggil TV, hanya
1 jam kerja tayangan TV sudah dapat
anda nikmati. kami jamin TV anda tetap

ANNABIL tehnik servis cuci ac perbaikan kulkas & mesin cuci. jual beli ac jl.
dg. sirua hp: 081242383866
18-MK019-0030036

normal (Garansi). hub: 082190444394 /
082345624499
18-MK016-0020015

SERVICE panggil pompa air kerja di
tempat hub 085399357701
18-MK018-0025098

CCTV termurah, paket (4 cam hd 1.3
mp + dvr) hanya 1,2 jt, paket pasang (4
cam hd 1.3 mp komplit) 3 jt, cam indoor
JFORTDFXTEJTDſPIGT
print 900 rb, jl. bulusaraung no. 25a,
081342425595-04113631032
18-MK016-0020172

DI jual cepat tanah bersertipikat, luas
4105 m jalan poros ke malili, depan
rumah makan malili, desa lagego
kec.burau kab.luwu timur hub. hp.
08114455779
18-MK016-0020143

DI jual tanah shm berpagar paccelekkang pattalassang 7ha 0811440241
17-MK016-0022915

PROPERTY
ARSITEK
ARSITEK gmbr, rmh, perumahan, ruko,
interior, 3d, imb, jg m’ngerjkn p’buatan
kitchenset, backdrop, meja, lemari
maket, dll. hub: 082193918880
18-MK019-0030037

PROPERTY
DIKONTRAK GUDANG

18-MK018-0025038

18-MK016-0020101

ginapan.jl. a. yani no.9/ mks(samping
tk sarinah) hub. 8001486. fas ac,tv
kabel,km dalam, air panas. rp.160rb/
hr. transit 4 jam 100rb/ 1minggu 1jt, 2
minggu 1.5jt
18-MK019-0030091

PENGINAPAN mulia bermutu hari/
bln poros vetsel 503 085102707171 873645

PROPERTY
KOST
KOST executive bangunan br jl.
ratulangi blkg cakar dkt mall ratu indah
fas ac km dalam tv kabel lengkap hub
081342612221. 082187093752
18-MK019-0030136

KOST ‘’lulu home stay’’ strategis fasilitas
NMRHTGGYKſLNXGVGTCPUGNCVCPPQOMUT
081342336659/ 452446
18-MK016-0020146

DI sewakan gudang toll sutami ls
2400m2 lt 11.000m2 hub: 0811440241

SUNRISE house kost exclusive
blnan fas lengkap jl landak baru 63a
hub.082195073008

18-MK018-0025041

18-MK018-0025069

JASA

RESKY wc: atas wc buntu, salgot,
wstfel, krs sumur, sdt bak wc, dll hub:
085249616874 - 085299278244

MENERIMA pemasangan horden dan
jual horden hub 085242544487
17-MK016-0022908

SEDOT WC

18-MK019-0030108

PIJAT
MAHARANI spa / massage khusus hotel
dgn terapis yg cantik berpengalaman ,ramah dari pasar bali hub: 087844879847
18-MK018-0025055

PUTRI massage panggilan htl cntk h:
085394263398
18-MK018-0025099

TERIMA pijat hotel 24 jam. hub. Stella.
082348480588. Dea. 085337818315

PENGOBATAN

HAMMER of thor ori 100% perpanjangan besar keraskan & gairah, vimax
capsul, vacum pria, lintah papua, arbiah,
cobra oil, procomil, spray, hajar jahanam, pemutih wajah / badan, pemggemuk, penumbuh rambut, pelangsing p/w,
pembesar payudara. jl. urip sumoharjo
depan bulog panaikang kohan jaya
081355333362

BARU dibuka AA Guest house / pen-

18-MK019-0030122

18-MK016-0020026

“VIMAX capsul pembesar pria meningkatkan gairah ereksi kuat & kencang
100% original hasil paten sedia juga
spray tahan lama, aneka alat bantu p/w
vakum pria, vakum payudara,pemerah
bibir, paket pemutih wajah/badan/ketiak.
kianpi penggemuk badan, peninggi
badan dll”.hub:KO,ING jl.pettarani 15meter sebelum ablam hub:081355212000

PROPERTY
PENGINAPAN

18-MK018-0025119

(SUPER senior wc) mengatasi wc buntu
/ sedot sapteng salgot wast instalasi pipa
hub: 081342356694 - 085397782244
18-MK016-0020031

FAJAR wc mengerjakan wc bungtu
YGUVCƀUCNIQVMWTUUWOWTRUIRKRCDKUC
bikin bak baru hub: 0411 2555224 082190935549

THALIA pijat tradisional htl 24 jam cantik
081243587727
18-MK016-0020180

HEWAN
AMIGOS petshop. jl. landak lama 89.
(dpn kedai kita). jual hewan & perlengkpannya. 0853.7070.9770 “terima pesan
antar”
18-MK019-0030101

18-MK019-0030090

(CV.RUQYAH WC) 5 menit atasi: wc
buntu, got, sdot bak hub: 24jam mlyni:
081241432271

DICARI segera !!! hewan toket peliharaan dibeli dengan harga tertinggi min
panjang 45 cm hub 081319565456
17-MK018-0028153

18-MK019-0030109

(CAHAYA wc) 24 jam atasi wc bunt
salgot-westfe kuras sumur bikin bak
baru, dll hb:082190441188
18-MK016-0020107
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BISNIS

PENDIDIKAN

DEPOT AIR

LES student privat* tk,sd,smp,sma: cali
UVWPIOCVJMKOKCſUKMCGPINKUJOGPICLK
hub:085299971778

KESEHATAN

AIRQU INDONESIA: 1.Grosir sparepart
penjernih air: mesin2 RO, UV, ozon,
ſNVGTVCDWPIHTRFNN6GTKOCRCUCPI
depot air galon & AMDK 3.Pasang alat
penjernih air untuk hotel, restaurant,
rumah, industri 4.Pasang alat alkali
(PH>8) untuk depot 5.Pasang RO air
laut ke tawar. jl.dg.ngeppe 35 (dekat
RSU Haji), jl perintis kemerdekaan
no.5A depan NTI Hub. 081356292233 /
0818812732
CV.MAHAMULTI abadi water hrg
dijamin termurah di makassar mlyani
psg mesin galon sytem uv & ro hrg 19jt
jual mesin air gelas & botol tipe 2 line,
4 line automatic, penjernihan air buat
rumah, hotel, kantor penyulingan air laut
MGVCYCTLWCNICNQPſNVGTOGODTCPMPVT
btp blok M no 99 samping bank btn hub
085321241111

15 cara lunasi kredit &dpt modal ratusan
juta tnpa kredit, 8 usaha mdl 10jt untung
1m/th, income 3-10jt/bln(pljr, pns/swasta)
08114139818
18-MK019-0030135

cair cepat jaminan bpkb mobil/mtr mulai
th 94 hub:08114100369.
18-MK018-0025082

RAGAM

PERCANTIK ruangan anda dgn design
wallpaper onna yg bermotif menarik &
berkwalitas terbaik dari korea & eropa
serta memiliki berbagai pilihan alternatif
yg dpt disesuaikan dgn selera anda.
tunggu apalagi beli 2 free 1 berlaku s/d
bln januari. alamat kantor : jl. bulu dua
komp metro square blok D 38 mksr. tlp.
0411-3629275. hp. 082123860777
18-MK019-0030083

BUNGAKITA Florist Makassar, melayani papan bunga ucapan/karangan
bunga se-Indonesia. Harga terjangkau
(mulai harga Rp250ribu), ukuran besar
& cepat. FB: bunga indah. IG: bungakita. Jl Pettarani 2, no.28B. Telp (wa):
081343811118.
18-MK018-0025100

PT makabaya indocon jual/pasang
pagar panel beton hub 085100018808 /
082187914392/085242940808
18-MK018-0025121

SUNTEX blinds. tirai jendela minimalis
luar ruangan utk penginapan/ rumah/
hotel/ guest house. berbahan polyester
berlapis vinyl menahan sinar matahari
& tampias air hujan melindungi ruangan
anda. bergaransi komponen 5 thn. dptkan beli 2 free 1 sampai akhir Februari
jl.buludua komp. metro square blok D
38. service call centre 0411-3629275/
hp.082123860777
18-MK019-0030084

KEHILANGAN

18-MK016-0020027

18-MK019-0030027

MAKANAN

TOKO kembang grandpa orchid
jl.g.latimojong 57c sebelah bamboden 1 melayani semua keperluan rangkaian bunga/kembang segar
081342505757/0411-335638

TELAH hilang bpkb motor honda
no.rangka mh1jb01158k048934
no.mesin jb01e1048856 dd4841ic an
achmat sukri jl.gatot subroto

18-MK019-003003

18-MK019-0030133

18-MK016-0020040

18-MK016-0020090

18-MK019-0030105

081342648118 bth kolektor ulet jujur
h.koperasi harapan sejahtera jl toddopuli
4 no.3

DICARI waiter koki dapur rm como hub
082192926070

HILANG BPKB Mbl Toyota kijang spr
KF short thn 1997. DP 169 ET. No-ra :
MHF11KF7000003144. No.mesn 7K0117097. an.Ir.H.Muslimin Syukur. Yg
Menemkan hub. 081383042923.
18-MK018-0025095

18-MK018-0025123

PD.ECC membutuhkan bbr karyawan
untuk posisi asisten adm gudang
pria, SMA colector, pria, min SMA,
marketing bag demo produk min SMA
ada gaji umur 18-48 thn, gaji pokok
u makan komisi lmr diantar langsung
jl.mawas timur 1 no.1 / 0411-851301
- 085298323772 - 085239077779 085280988683

KURSUS
ERWIN music school kursus musik drum
/ gitar / piano/ keyboard / vocal / biola
hub: 085342050205

TITAN gel: cara inovativ, aman & efektif,
namba besar, panjang, kuat & kencang,
alat vital pria, vimax capsul canada.
hammer of thor, vakum pembesar
pria, spray/ tablet/ capsul/ tahan lama,
ROVJYCLCJƀGZJKVCORGPIIGOWM
peninggi badan, sedia alat bantu p/w
toko:chenli jl.syech yusuf no.5 pas
lampu merah perbatasan mks-gowa
hub:081343777740

AGEN Penyalur butuh bnyak : Asisten
Rmh Tangga, Babysitter, Prwt Lansia.
Wanita 18-42 th, Pny KTP, tinggal dlm.
Gaji 1,5 - 2,4 jt, Makassar dan Luar kota.
Lsg kerja. WA/TLP 085299330105 (Eko/
Rara)

LOWONGAN KERJA
LOWONGAN

18-MK018-0025091

RAFA lestari jl. yos sudarso no. 58-60
tlp. 085377377377. berpengalaman pasang depot isi ulang, AMDK, penjernihan
air utk cafe/resto, hotel, industri. jual dgn
harga partai galon pet, ttp galon, segel,
VKUUWGUCDWPICNQPſNVGTOGUKP41
kangen water. layani cuci membran.

DBTHKAN segera 1 teknisi - pria maks
26th smk-d3 elektro / listrik / komputer
2. adm wanita maks 25th smu/smk kirim
lmrn : pt prima jl. paccerakang adiba
trade center no c9 mksr email: rhardian@yahoo.com 08115711299
18-MK018-0025073

DIBUTUHKAN karyawati bgian sekertaris & admin perkantoran di utamakan
llsn smk blm menikah max umur 25 thn
lmrn di kirim ke jln pangeran diponegoro
no 71 mks
18-MK018-0025132

BTH staf marketing wanita max 24th/
kolektor hub mitra mandiri an. m.suyuti
081342131333

DIBUTUHKAN segera tekhnisi mobil

LOWONGAN kerja spm / spg elektronik.

& forklift min.lulusan SMK tekhnik, pria

bawa lamaran langsung ke pt.skyworth

maks 35th. kirim cv ke email surmajob@

indonesia (coocaa), jl. kumala raya

gmail.com/ cv.surya mandiri jl.pu no.42e
telp 085328194326
18-MK016-0020171

FIRMAPERSADA Bth “Staf
Adm,Keu,Kord & Hrd” 17-29th Smu/K/
kul,Dploma & S1” Tlp/sms/Wa :

no.65a, makassar. telp.875705
18-MK016-0020163

BUTUH karyawan/ti umur 20-30thn.
langsung ke toko monika tanpa melalui
81. mks

wanita max 25thn, min sma. Lmr dibawa
lsg ke jln.irian no.3 (samping jln serui)
18-MK019-0030002

BUTUH segera karyawan untuk food

BTH waiters, room boy, sopir, jaga
mainan max 24thn hub 082189977698
18-MK016-0020173

CARI Spg/Spb utk pemasaran ATK &
Accesoris. ketik nama umur tamatan kir-

CITY Cell bth admin wanita max 28thn

DI butuhkan pengantar air galong bs
bwh motor punya sim c, berpengalaman
hub 082348666401

telpon jl: gunung lompobattang utara no
18-MK019-0030031

min D3 & sales counter Pria max 28thn,

18-MK019-0030129

18-MK016-0020159

085298123302 (non sales)
17-MK019-0032651

17-MK016-0021384

im ke PT. CWL Hp/Wa 085246117724
18-MK019-0030016

PT. Brilian nusantara mandiri dibutuhkan
karyawan gaji bulanan-komisi harian.

18-MK018-0025075

CARI drafter pria bisa gambar & hitung
beban/anggaran. hub. 085696638491
18-MK019-0030096

BTH pembantu rumah tangga t,nggal
luar perintis sms 0895340340484
18-MK018-0025120

CARI manager marketing di perumahan
hertasning.h.081342086860
18-MK018-0025109

DIBUTUHKAN security bisa bawa mobil
usia max 30th hub: 0411876787
18-MK019-0030134

CARI pembina hafuz qur’an laki 2 dan
wanita.di dkt.hertasnin.h.081342086860
18-MK018-0025108

DIBTHKN baker dit4kan dinabire papua
hub: 081342483937

DIBTHKAN tkg las listrik bpglmn pagar
kanopi tralis hub 081342999833

18-MK016-0020133
18-MK016-0020179

085242728212
18-MK016-0020108

DIBUTUHKAN sopir, lamarannya ke PO
putra jaya, jln vet utara no 198 mks.

court bisa masak fasilitas gaji pokok

BUTUH staf wanita u/ souvenir 20-30

bonus mess daerah jayapura hub:

thn rajin rapi tekun utamakan bisa men-

081354954665

jahit hub: 081384036000

DIBUTUHKAN staf yg menguasai komputer. 085396777718. cv glory

18-MK018-0025129

18-MK016-0020127

18-MK016-0020177

BUTUH karyawan pria sim c sopir sim a
rajin jujur kuat max 30 thn hub timor 47

18-MK016-0020168
18-MK018-0025128

18-MK016-0020166
18-MK018-0025074

EMPING blinjo selayar-krupuk kentangmawar-udang-bawang. hub: 361222208114442293

DICARI helper bahan bangunan
cp:081250501625
18-MK018-0025133
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Christina Aguilera
Luncurkan Album Baru
EDITOR HAMDANI SAHARUNA

Avril yang baru akan merilis album baru di 2018 sete-

lah vakum selama lima tahun. (*)

BANYAK yang penasaran soal karier
Christina Aguilera di dunia musik. Para
penggemarnya pun sontak bertanya soal
keinginan pelantun "Reflection" ini untuk
membuat album baru.
DI akun instagram pribadi Christina, ia mengupload foto, di mana salah satu
penggemarnya menulis secarik kertas di atas Hollywood Walk of Fame yang bertuliskan nama Christina.
"Dear Christina Aguilera,
Where the fuck is the new album? (Dear Christina Aguilera, mana album barunya),"
tulis salah satu fansnya.
Jawaban mengejutkan
pun datang dari juri The Voice tersebut, "It's coming (segera datang)," jawab Christina di insta story pribadinya.
Christina terakhir mengeluarkan album di tahun 2012
berjudul "Lotus".

Saat ini belum ada gambaran jelas mengenai album barunya. Namun dikutip E!, di tahun 2015 lalu, Christina sempat memberikan
pernyataan tentang ide untuk pembuatan album baru.
“Saya telah bekerja dengan santai dan mengumpulkan ide untuk album saya
berikutnya, selama beberapa tahun terakhir,” kata Christina.
Tidak hanya Christina,
beberapa artis juga memutuskan vakum hingga beberapa tahun. Seperti Pink
yang vakum di tahun 2012
dan baru mengeluarkan album di akhir 2017. Adapun

MERYL STREEP

Ambisi Pecahkan Rekor Peraih Oscar Terbanyak
NAMAMeryl Streep sepertinya tidak pernah absen dalam nominasi piala Oscar.
Aktris asal Amerika Serikat
ini kembali mendapat nominasi aktris terbaik.
Kali ini perannya sebagai Katherine Graham
dalam film "The Post"
membawanya masuk dalam nomine.
Bila pada gelaran kali ini Streep
dapat menang, ia
pun akan memecah rekor baru
sebagai aktris dengan peraih Oscar terbanyak
setelah sebe-

lumnya predikat tersebut didapatkan Hepburn.
Masuknya nama Meryl
ke-20 kalinya juga membuat
wanita 68 tahun ini memecahkan rekor peraih nominasi terbanyak
sepanjang
sejarah
Academy
Awards.

Meryl mulai berkarier di
dunia film pada tahun 1977.
Ia mulai masuk Oscar di tahun 1978 dan memenangkan tiga piala Oscar berkat
perannya dalam film.
Kramer vs Kramer, Sophie's Choice, dan The Iron
Lady.
Untuk filmnya kali ini yaitu "The Post", ia berperan
sebagai sosok penerbit surat kabar wanita pertama
di Amerika Serikat.
Film ini merupakan kisah nyata tentang surat kabar The Washington Post yang
dipimpin oleh
Katherine

Graham.
Dalam ajang Golden
Globe, pemeran "Florence
Foster" ini juga mencetak

rekor peraih 30 nominasi dan dinyatakan sebagai
yang terbaik sebanyak delapan kali. (bs/dni)

R.
ES.4EVE
PICTUR

DESIGN: BENNY
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Sefti Gagal Merapat
karena Agen
PSM kembali gagal mendaratkan pemain
incarannya. Adalah Seftia Hadi namanya.
Mantan bek Persiba itu, gagal mendarat dikarenakan agensi.
"Sebenarnya sudah deal
harga dan Robert juga saya
dengar sudah, oke. Tetapi,
masalah ada di agensi saya.
Saya juga belum dapat klub. Sekarang di rumah saja. Mudah-mudahan bisa ke sana
(PSM)," kata Sefti Hadi. Bek berusia 26 tahun
ini sebenarnya sudah tidak asing bagi PSM.
Pemain kelahiran Deli Serdang itu pernah membela PSM musim 2015. "Saya sudah ke sana (Makassar) tiga hari sebelum
turnamen SCA. Cuma ada masalah komunikasi jadi saya balik ke Medan lagi," akunya dari balik telepon selulernya.
Asisten pelatih PSM, Bahar Muharram
mengatakan, coach Robert masih memegang pemain buruan dengan level kriteria
A. Kriteria A ini adalah mereka yang pernah
bermain di Liga 1. "Ada pemain belakang
yang akan ikut di Bali. Namanya nanti saja,
setelah ia bergabung dengan tim. Saya juga
belum tahu pastinya," katanya. (tam/abg)

KLASEMEN
PIALA PRESIDEN

KICK OFF PERDANA
Liga 1: 3 Maret 2018
Liga 2: 17 Maret 2018
SUBSIDI
Total: Rp7,5 Miliar
Minimal: Rp5 Miliar
Tambahan: Rp2,5 Miliar
REGULASI
Pemain Asing: 4 orang
(3 Non-Asia + 1 Asia)
Pemain U-23: Klub wajib
mendaftarkan 7 orang
Pemain U-20: Klub wajib
mendaftarkan lima orang (Liga 2)

0
1
1
0

0
0
1
2

3-0 6
5-3 4
1-2 1
2-6 0

GRUP C
1. Madura United 2 2
2. Persebaya 2 1
3. PS TNI
2 0
4. Perseru
2 0

0
1
1
0

0
0
1
2

8-1 6
3-1 4
2-4 1
0-7 0

GRUP D
2 2
2 2
2 0
2 0

0
0
0
0

0
0
2
2

5-0 6
6-4 6
2-5 0
2-6 0

GRUP E
1. Bhayangkara 2 1
2. Persela
2 0
3. Arema FC
1 0
4. PSIS
1 0

1
2
1
0

0
0
0
1

2-1 4
3-3 2
2-2 1
0-1 0

1. Persija
2. Bali United
3. Borneo FC
4. PSPS

ABE/ FAJAR

BERI BUKTI. Striker PSM, Bruce Djite (putih) harus bisa memenuhi harapan suporter untuk menjadi predator di kotak penalti tim lawan. Malam ini,
Djite akan diturunkan saat menghadapi Persib di Stadion GBLA, Bandung.

Mainkan U-23, Diganjar Rp2,5 M
SKEMA
KOMPETISI

GRUP B
1. Mitra Kukar FC 2 2
2. Barito Putera 2 1
3. Kalteng Putera 2 0
4. Martapura FC 2 0

REPORTER ABADI TAMRIN
EDITOR AMRULLAH B GANI

MAKASSAR, FAJAR—Subsidi untuk klub
Liga 1 masih sama seperti musim lalu,
Rp7,5 miliar. Tetapi, PT Liga Indonesia
Baru (LIB) hanya memberi Rp5 miliar.
Sisanya dibayar jika klub taat aturan PSSI.
CHIEF Executive Officer
(CEO), PT LIB Risha Adi Wijaya mengatakan, tiga variabelagarsubsidibisadicairkan
untukklubadalah,klubharus
menjalankan program youth
development U-16. Kemudian, mendaftarkan dan me-

mainkan pemain U-23 dan
terakhir menjalankan persiapan club licensing.
"Formulasinya masih dimatangkan.Nantiperhitungannya bakal disampaikan,"
katanya. Untuk club licensing, musim lalu PSSI hanya

meloloskan lima klub. Yakni Arema FC, Persib, Persija, Madura United, dan Bali
United. Dengan kebijakan
dan pendekatan baru, PSSI
berharap semakin banyak klub Liga 1 yang
memenuhi aspek lisensi tersebut.
Sejumlah klub merespons positif kebijakan tersebut. Direktur TeknikPSMS,AndryMahyarmenyatakan pihaknya sepakat
untuk urusan tersebut. Akan
tetapi, untuk tambahan subsidi masih perlu dibicarakan.
"Kita lihat nanti," jelasnya. Di
sisi lain, klub juga menuntut
kepastian regulasi pemain.

Pelatih PSPS Riau, Jafri Sastra mengaku belum
mendapatkan kepastian untuk kebijakan pemain U-20.
Sejauh ini, pihaknya masih
mengacu hasil kongres PSSI sebelumnya. Yaitu, ada batas
atas usia di 35 pemain. "Selebihnya belum," katanya. Memang dalam draft yang beredar, disebutkan klub Liga 2
harus mendaftarkan lima pemain U-20.
"Kalaupun regulasi itu
benar, PSPS tidak bermasalah. Kami memang memiliki stok pemain muda yang
berpotensi. Hanya kepastian

saja," tegasnya.
Asisten Pelatih PSM, Bahar Muharram mengaku pihaknya siap memenuhi tiga
syarat yang diajukan PT LIB
dan PSSI. Sejauh ini, program
pembinaan U-16 sudah dijalankan. Demikian pula jika
diminta memainkan pemain U-23. Sebagian besar pemain muda PSM bisa tembus skuat tim nasional.
"M Arfan, Asnawi adalah
aset tim ini. Mereka pemain
muda potensial dan siap diturunkan," bebernya.
Hanya saja, ia juga berharap agar PT LIB selaku penyelenggara liga memegang
teguh komitmennya. "Kami

TOP SKOR
3 Gol: Stefano Lilipaly (Bali United);
Greg Nwokolo (Madura United);
Marko Simic (Persija)
2 Gol: Donald Bissa (Martapura FC);
Samsul Arif (Barito Putera); Fernando
Rodríguez (Mitra Kukar); Antony
Putro Nugroho (PSMS); Bayu Gatra
Sanggiawan, Christian Gonzales
(Madura United)
Belum termasuk hasil laga
grup E tadi malam
sumber: liga-indonesia.id

HASIL LAGA
KAMIS, 25 JANUARI
Persela 1-1 Bhayangkara FC
(Sugeng Efendi 80'; Herman Dzumafo 34')

akan memenuhi tiga syarat
tersebut. Semunya sementara berporses. Tetapi, pembayaran subsidi juga harus
tepat waktu," pintanya. (jpg)

