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Sambungan

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan, sudah sekitar lima
bulan pelaksanaan kampanye pemilu sudah berjalan sejak 23
September 2018 lalu. Namun kampanye para kontestan Pemilu
masih saja didominasi informasi hoaks dan ﬁtnah. Kabar bohong,
dan saling ﬁtnah merupakan cermin dari akumulasi kegagalan
pendidikan politik di tengah masyarakat.
Jakarta, HanTer—Menurut Syamsuddin, ada tiga
komponen yang seharusnya

berperan penting memberikan pendidikan politik
terhadap masyarakat, yakni

partai politik, lembaga negara dan elemen pemerhati
sosial. Namun, hal itu ku-

rang dilakukan.
“Bagaimana pun hal
itu (fitnah, hoaks) tidak
mendidik juga sekaligus
membodohi rakyat. Ini adalah akumulasi kegagalan
pendidikan politik yang
mestinya dilakukan oleh
parpol dan juga negara dan
elemen civil society,” kata
Syamsuddin dalam diskusi
bertema ‘Hak Konstitusional Pemilih Dalam Negara
Demokratis’ di Jakarta,

Pemilu Aman, Tak Perlu Kabur ke Luar Negeri
Jakarta, HanTer—Wakil Presiden, Jusuf Kalla,
mengatakan, Pemilu 2019
--termasuk Pemilu Presiden-- akan berjalan aman,
dan tidak berdampak negatif bagi perekonomian.
“Para pengusaha juga
tidak perlu berbondong-bondong meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Singapura,
hanya karena kekhawatiran terhadap dampak buruk
pascapemilu,” kata Kalla
dalam pidato kunci CNBC
Indonesia Outlook 2019, di
Hotel Westin, Jakarta, Kamis
(28/2/2019).
Kalla mengemukakan,

banyak orang berpikir pokoknya satu minggu sebelum pencoblosan, ramairamai ke Singapura supaya
kita (pengusaha) jangan
kena dampaknya. Insya
Allah tidak akan terjadi apaapa, jadi kita tidak perlu
khawatirkan.
Menanggapi hal ini,
pengamat politik dari
Universitas Bunda Mulia
(UBM) Silvanus Alvin mengatakan, sebaiknya WNI
tidak perlu sampai pergi ke
luar negeri saat menjelang
Pilpres 2019 akan digelar
pada tanggal 17 April 2019.
Pasalnya, di pesta demokra-

si itu keadaan di Indonesia
ini aman dan terkendali.
Ada riak-riak eforia soal
Pilpres adalah hal biasa
dalam alam demokrasi yang
saat ini sedang dibangun di
Indonesia.
“Sejak demokrasi ada di
Indonesia, Pilpres kita tidak
pernah diwarnai dengan
pertumpahan darah. Aparat
penegak hukum baik TNI
dan Polri saya rasa mampu
menjaga dan memberikan
rasa aman,” ujarnya kepada Harian Terbit, Kamis
(28/2/2019).
Silvanus mengaku kecewa terhadap pihak-pihak

yang mengantarkan kondisi
Indonesia tegang dan panas
jelang Pilpres 2019. Karena
dasarnya pilpres hanya pergantian presiden. Pemimpin
siapapun juga adalah saudara semua rakyat Indonesia
setanah dan sebangsa yang
tidak perlu terpancing atas
adu domba yang dilakukan
oleh pihak - pihak tertentu.
“Masa gara-gara Pilpres
kita diadu domba dan mau
dipecahbelah. Maka dari
itu saya sungguh kecewa
dengan adanya kubu yang
menyebut pilpres ini seperti
perang,” paparnya
 Safari

Libatkan KPK
Sementara itu, Jakarta Public Service (JPS) mencatat, PR
Anies yang paling diingat publik
adalah penyelesaian kasus RS
Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang hingga kini belum
jelas. Terlebih, dua skandal warisan pemerintahan era Gubernur
Ahok itu sempat membuat gaduh
DKI Jakarta.

Direktur EksekutifJPS M
Syaiful Jihad, mengatakan, kasus dugaan korupsi pembelian
lahan Cengkareng seakan luput
dari perhatian disepanjang 2018.
Karenanya, dia mendesak
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) DKI Jakar ta pimpinan
Bambang Widjojanto, bekerjasama dengan KPK RI agar
segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menuntaskan
persoalan tersebut.
“KPK punya tanggungjawab besar menyelesaikannya,
kalau tidak mau disebut tidak
bernyali mengusut kasus tersebut,” ujar Syaiful di Jakarta,
Kamis (28/2/2019).
Syaiful berharap, Pemprov
DKI Jakarta dalam hal ini KPK
Jakar ta lebih pro aktif dalam
upaya mengembalikan atau
menyelamatkan uang rakyat
yang menguap dalam pengadaan
lahan di Cengkareng.
Dia juga meminta agar oknum-oknum terkait yang diduga
ikut ‘kecipratan’ uang haram
tersebut segera dimejahijaukan.
Dengan begitu, lanjut Syaiful, kasus ini nantinya akan
terang benderang dan sekaligus
mengakhiri polemik yang menurutnya sudah menjadi rahasia
umum.
“Segera bawa ke proses hukum. Biar tidak menjadi preseden
buruk bagi Pemprov. Karena kalau tidak, justru ini bisa dianggap
(pemerintahan Anies) melakukan
pembiaran, bahkan melindungi
dugaan korupsi ini. Kasus ini
harus terus diblow-up dan tidak

dilupakan,” tambah dia.
Siap Tagih
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menyatakan telah menang dalam kasus sengketa
lahan Cengkareng Barat, Jakarta
Barat, setelah Pengadilan Tinggi
menolak banding dari pihak
tergugat Toeti Noezlar Soekarno.
Atas dasar keputusan tersebut,
DKI akan menagih kembali uang
pembelian tanah dari pihak tergugat.
“Nanti kami tagih melalui
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman (dulu
Dinas Perumahan dan Gedung),
di-guidance oleh Inspektorat,”
ujar Kepala Biro Hukum DKI
Jakarta Yayan Yuhana di Jakarta,
belum lama ini.
Keputusan Pengadilan Tinggi
itu ter tuang dalam surat keputusan dengan nomor 35/
PDT/2018/PT.DKI ber tanggal
27 Maret 2018. Dalam putusan
itu, Yayan mengatakan tak ada
poin putusan hakim Toeti harus
mengembalikan uang tetapi
pihaknya tetap akan menagih.
Selain itu, Pemprov DKI
tengah mengajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)
untuk membatalkan ser tifikat
lahan Cengkareng Barat atas
nama Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman DKI.
Sebab, saat ini lahan tersebut
memiliki dua sertifikat atas dua
nama yang berbeda.
Selain Dinas Perumahan,
lahan di Cengkareng Barat itu
atas nama Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan, dan Pertanian
(DKPKP) DKI.
“Lagi ditata ulang, jadi pencatatan tidak double, tetap dicatat di DKPKP sesuai hasil belanja
pada tahun 1957 dan 1967,”
ujar Saefullah di Balaikota DKI,
Jakarta Pusat,
Permasalahan
Adapun permasalahan lahan
di Cengkareng Barat berawal saat
Dinas Perumahan membeli lahan
seluas 4,6 hektare dengan harga
Rp668 miliar kepada seseorang
bernama Toeti Noezlar Soekarno
untuk membangun rumah susun.
Toeti mengaku memiliki sertifikat atas lahan itu. Padahal,
lahan tersebut telah tercatat
sebagai aset milik pemerintah
daerah DKI sejak 1967, walaupun sertifikatnya belum ada.
Pembelian lahan itu menjadi
masalah ketika Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) pada 2016
menemukan bahwa lahan itu
juga terdata sebagai milik Dinas
KPKP. Hingga akhirnya masalah
itu sampai di Pengadilan Negeri
Jakarta Barat. Pemerintah DKI
meminta Toeti mengembalikan
uang pembelian tanah tersebut
dan permohonan itu lalu dikabulkan pengadilan.
Toeti lalu mengajukan banding, namun pada 6 Juni 2017
majelis hakim yang menangani
perkara itu memutuskan banding
tak dapat diterima. Hingga pada
bulan Maret 2018, keputusan itu
telah berkekuatan hukum tetap
atau inkrah.
 Sammy

 Sandiaga Bahas dengan Menantu dan Anak Bung Hatta
peningkatan kesejahteraannya
dan peningkatan statusnya.
Jadi hampir tiap kunjungan
kami lakukan di 1.200 lebih
lokasi kunjungan yang kami
lakukan gur u-gur u honorer
menjerit karena mereka tidak
diperlakukan secara adil,” kata
Sandi.
Debat ketiga akan diselenggarakan pada 17 Maret
2019 di The Sultan Hotel,
Jakarta Pusat. Debat ini hanya
dilakukan oleh cawapres dan
bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial,
dan kebudayaan.

Anak Bung Hatta
Selain dengan Anies, hari
ini Sandi juga bertemu dengan
guru besar ekonomi di Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono
dan istrinya Meutia Hatta. Sandi
mengaku mendapat masukan dari kedua Guru Besar UI
tersebut mengenai kehidupan
berbangsa, pendidikan, dan
ekonomi kerakyatan.
“Saya bertekad menumbuhkan koperasi menjadi unicorn koperasi (Unikop) yang membuka
lapangan kerja seluas-luasnya
seperti yang dicita-citakan oleh
Bung Hatta,” pungkas Sandiaga.

Sementara itu, pengamat
politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, mengatakan,
debat ketiga yang akan menghadirkan dua calon wakil presiden,
Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno,
adalah antara dua politisi. “Saat
ini kewajiban kita adalah mengedukasi masyarakat nih bahwa
yang muncul besok itu adalah
sosok politisi,” ujar Hendri ketika
dihubungi, Kamis (28/2/2019).
Dia mengingatkan Sandiaga
untuk tidak perlu sungkan berdebat
dengan Ma’ruf. Meskipun Ma’ruf
merupakan sosok yang lebih tua
dan seorang ulama, saat debat

ketiga, Ma’ruf Amin harus dilihat
sebagai seorang politisi.
“Sebab bagaimana Sandi
mau melawan ulama? Kan tidak
bisa. Masa Sandi mau mendebat
ulama? Dan Kiai Ma’ruf juga
harus mau dilabeli politisi. Jaket
ulamanya mau tidak mau harus
ditanggalkan dulu,” kata dia.
Tema debat ketiga seputar
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.
Debat ketiga pilpres akan
digelar di Hotel Sultan, Jakarta
Pusat, oleh Trans 7, Trans TV,
dan CNN Indonesia TV.
 Sammy

 Prabowo: Fakta, Kebocoran Anggaran Rp1.000 Triliun Lebih
perhitungkan kebocoran (anggaran) bangsa Indonesia setiap
tahun adalah 1.000 triliun (rupiah) lebih. Saya ada datanya. Ini
fakta,” ujarnya.
Pada kesempatan dialog itu
Prabowo menyatakan dirinya
akan mengatasi persoalan defisit
BPJS Kesehatan bila dipercaya
memimpin Indonesia dalam
konstetasi Pemilu 2019.
Prabowo mengaku sering
mendapatkan masukan dan laporan terkait sejumlah persoalan
di bidang kesehatan, seperti defisit BPJS Kesehatan, pelayanan

kesehatan berkualitas yang tidak
dirasakan oleh masyarakat miskin, dan beban hidup para dokter
serta perawat.
Ia menganggap persoalan itu
ada lantaran negara tidak dikelola
dengan baik oleh pemerintah
saat ini. “Kalau saudara-saudara
mengatakan defisit BPJS, kalau
tidak salah Rp 20 triliun. Kalau
saya mengatakan Rp 20 triliun,
kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah
kecil,” kata pensiunan letnan
jenderal TNI AD ini.
Untuk mengatasi defisit

BPJS Kesehatan itu, Prabowo
akan membenahi sektor investasi
agar hasil pengelolaan kekayaan
alam nasional diinvestasikan di
dalam negeri.
“Uang Indonesia banyak
mengalir keluar, sehingga kita
harus kelola ekonomi kita dengan
baik agar kita bisa perbaiki (BPJS)
kesehatan, rumah sakit, sekolah,
gaji-gaji semua harus diperbaiki,”
tuturnya dilansir Antara.
Sedangkan, untuk mengatasi
kebocoran anggaran karena praktik korupsi, dirinya akan memperbaiki gaji para birokrat, pejabat

nim. Akibatnya minimnya
edukasi itu, berita bohong
dan ﬁtnah jadi merajalela.
“Ini minim sekali. Ketika minim, maka tumbuh sumbur adalah hoaks.
Berita bohong. Itu logika
sederhana saja. Saat ini

kampanye banyak hoaks,
sangat kita sayangkan, bagi
saya ini bencana. Karena
itu tidak mendidik, tidak
mencerdaskan, tapi juga
membodohi rakyat kita,”
paparnya.
 Safari

 Ambilalih Tanah PT KAI Sejumlah Pelaku Dihukum
Metropolitan sehingga terjadi kerugian negara sebesar
Rp39.723.165.000.
“Anis Alwainy dipidana oleh
Mahkamah Agung pada 2017
karena kasus korupsi pengambili-

han hak atas tanah dan bangunan
milik PJKA dengan cara membuat
sertifikat Hak Guna Bangunan atas
tanah tersebut,” kata Patris.
Terdakwa telah merugikan
negara sebesar Rp39,7 miliar

dan atas perbuatannya Anis
dipidana penjara selama 7 tahun,
denda Rp500 juta rupiah subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan
uang pengganti Rp39,7 miliar.
 Sammy

Bukan itu saja, perempuan
cantik ini sudah memiliki konsep impian yang merupakan
perpaduan dari namanya dengan
Syamsir Alam. Ia berharap konsep
tersebut bisa menjadi kenyataan,
walau masih harus dibicarakan
dengan pihak keluarga.
“Memang aku sama Alam,
biar sesuai namanya yaitu Bunga
dan Alam, jadi kita pengin pernikahannya outdoor. Jadi pengin
dekat dengan alam entah di
pantai, atau di tengah perkebunan, atau hutan, itu sih yang ada

di pikiran kita. Wedding dreams
kita deh,” terangnya.
Uniknya, meski sudah open
tetntang konsep pernikahan,
Bunga Jelitha masih enggan
membeberkan tempat dan tanggal hari spesial tersebut.
“Enggak diumpetin kok,
karena memang kita belum ada
tanggal yang pas. Ya semoga
pertengahan tahun bisa (menikah). Aku sih berharapnya pas
ulang tahun aku ya, di bulan
September,” harapnya.
 Romi

 Menikah Tahun Ini
bola Syamsir Alam yang terlihat
semakin serius.
Oleh karenanya, jika tak ada
halangan keduanya bakal menikah tahun ini. Cuma soal waktu
dan tempat masih dirahasiakan.
“Inya Allah tahun ini (menikah).
Semoga ini memang sudah
jodohnya,” kata Bunga Jelitha
di Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Maklum, sejauh ini hubungan Bungan dan dengan Syamsir
sudah berjalan cukup lama. Tak
heran, hal itu membuat Bunga
Jelitha yakin pada keputusannya.

 Valencia Tantang Barcelona di Final

 Rugi Rp668 Miliar, Anies Didesak Laporkan ke KPK Polri dan Kejakgung
“Kasus-kasus itu menjadi
Pekerjaan Rumah (PR) Gubernur
Anies. Masak sudah punya Tim
Gubernur Untuk Percepatan
Pembangunan (TUGPP) dengan gaji yang tinggi kok masih juga belum bekerja dengan
baik. Padahal masyarakat luas
menunggu-nunggu gebrakan
Gubernur Anies,” kata Inggard
di Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Ia mengingatkan, kasus
yang menyita perhatian masyarakat banyak itu belum tuntas
secara hukum. Menurutnya,
penyelesaian kasus lahan Cengkareng ini merupakan salah satu
janji kampanye Gubernur Anies.
Mantan anggota Fraksi NasDem DPRD DKI ini menambahkan, proses pembelian lahan itu
memang sudah bermasalah sejak awal. Dana pembelian lahan
itu dianggarkan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) di era Gubernur Ahok.
“Pemprov DKI harus menyelamatkan kerugian daerah, yang
ditimbulkan akibat pembelian
lahan dengan nilai mencapai
ratusan miliar tersebut,” ujar
Inggard.

Kamis (28/2/2019).
Syamsuddin menegaskan, publik sebagai subjek
utama berhak atas kampanye mendidik, dan mengedukasi. Pendidikan pemilih,
kebangsaan, dan cinta tanah
air masih terasa begitu mi-
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negara dan kepala daerah.
“Kalau kita mau korupsi
hilang, gaji semua pejabat, semua birokrasi harus diperbaiki.
Kita harus perjuangkan itu,” kata
Prabowo.
Kegiatan dialog ini diprakarsai Ikatan Dokter Indonesia,
Persatuan Dokter Gigi Indonesia,
Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia,
Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan
Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, serta Persatuan Ahli Gizi
Indonesia.
 Harian Terbit/Safari

Sebab kemenangan membuat Los Che, julukan Valencia,
unggul agregat 3-2 dalam dua
pertemuan ketika menghadapi
lawannya itu.
Sebelumnya saat ber tandang ke markas Real Betis pada
leg pertama, kedua kesebelasan
bermain imbang 2-2. Dengan
begitu, di par tai puncak Los
Che akan menantang Barcelona
yang lebih dulu melangkah ke
fase tersebut usai menyingkirkan
Real Madrid dengan agregat 1-4.
Adalah Rodrigo yang menjadi pahlawan kemenangan Los
Che. Pria berdarah Brasil yang
saat ini memegang paspor Spanyol sukses mengunci tiket final
bagi Valencia berkat gol tunggal
yang dilesakkannya ke gawang
Real Betis. Striker berusia 27
tahun itu memecah kebuntuan
saat laga memasuki menit ke-56.
Status juara pun akan ditentukan pada babak final yang berlangsung di Andalusia, tepatnya
di Stadion Benito Villamarin pada
25 Mei mendatang. Meski menghadapi lawan yang cukup berat,
Los Che tidak genta. Sebab

motivasi tinggi mulai berkobar
didalam benak tim asuhan pelatih
Marcelino Garcia Toral.
Bagi Valencia, ini merupakan
final Copa del Rey ke-17 dalam
sejarah mereka. Dari 16 final
sebelumnya, Kelelawar Hitam,
julukan lain Valencia, tujuh kali
jadi juara dan sembilan kali
menjadi runner-up. Terakhir kali
Valencia memenangi final adalah
pada 2008 silam. Itu juga jadi
penampilan terakhir mereka di
par tai puncak Copa del Rey,
sebelum akhirnya kembali di
musim ini.
Selain itu, par tai puncak
pun menjadi sebuah catatan istimewa bagi seorang Marcelino.
Pasalnya ini merupakan raihan
terbaik dengan mengantar klub
asuhannya ke babak final yang
belum pernah dirasakan ketika
menjadi seorang juru taktik. Sehingga ini pun menjadi tonggak
terbesarnya. Marcelino akan
memainkan final per tamanya
setelah 18 tahun berkarir sebagai
pelatih.
“Ini adalah malam yang luar
biasa. Karena kerja keras dari para

pemain saat dimulainya turnamen
ini, akhirnya kita bisa mendapatkan
hasil memuaskan. Kami akan tampil di Benito Villamarin pada partai
final melawan Barcelona. Sementara kami tidak ingin memikirkan
calon lawan, sebab kami merasa
senang saat ini,” kata Marcelino
dilansir AS, tadi pagi.
Balas Dendam
Meski begitu, tekad berlipat
dipastikan berada dibenak para
pemain Valencia. Sebab menghadapi Barcelona, mereka akan
mengusung misi ganda, yakni
menuntaskan dendam selama
48 tahun sekaligus mengunci
gelar turnamen Copa del Rey
musim ini setelah hilang selama
11 tahun.
Ajang balas dendam masih
membekas di tubuh Valencia.
Dimana terakhir kali keduanya
bertemu pada babak final Copa
del Rey pada 1970-71. Kala itu
Los Che gagal meraih trofi setelah
takluk ditangan Blaugrana, julukan
Barcelona dengan skor 4-3 di
Santiago Bernabeu Stadium.
 Eka

 Ketika Datang Celaan
kembali olehNYA. Waktu adalah
umur kita untuk bekerja mencari
nafkah , beribadah mencari pahala, meraih rahmat dan ampunan Allah dengan istiqomah berdzikir, sedekah, dan melakukan
amal-amal shalih lainnya untuk
keperluan dunia dan akhirat.
Rasulullah pernah bersabda seseorang itu beruntung
manakala beramal hari ini lebih
baik dari kemarin, jika sama ia
merugi dan celaka manakala
amalananya lebih buruk dari
kemari.
Ibnu Mas`ud salah seorang
sahabat Rasulullah berkata:
“Tidak ada yang lebih aku sesali,
kecuali bila matahari telah terbenam maka berkuranglah masa
ajalku, namun tidak bertambah

sedikitpun amalanku.”
Imam Abdullah bin Alwi Al
Haddad dalam bukunya “Risalah
Al-Mu`awanah” mengatakan,
“Tiap hembusan nafasmu adalah permata yang tak ternilai
harganya, tidak ada duanya.
Jika hilang ia tak akan kembali
lagi selama-lamanya. ”Menurut
beliau tanda orang yang tidak
bisa istiqomah dalam sebuah
perbuatan adalah ketika ia sudah
tidak lagi menghargai waktu.”
Islam mendorong pemeluknya menggunakan waktu dengan
baik, mengambil pelajaran dan
bersyukur atas nikmat waktu
yang diberikan Allah. “Dan Dia
(pula) yang menjadikan malam
dan siang silih berganti bagi
orang yang ingin mengambil

pelajaran atau orang yang ingin
bersyukur” (QS. Al-Furqan : 62 ).
Setiap saat kita sepantasnya rajin mengkalkulasi waktu
yang telah kita manfaatkan,
memberikan keuntungan dengan
beramal saleh atau merugikan
untuk hal-hal yang tak manfaat
dan maksiat.
Melalui perputaran waktu
dapat mengambil pelajaran yang
sangat penting mengenai tujuan
penciptaanNya, yaitu beribadah
dan menjalankan syariatNya
mengingat ajal yang pasti akan
menjemput kita, dan mempersiapkan bekal bagi kehidupan
akhirat yang abadi.
Wallohu a’lambishshawab.
 H. Nuchasin M. Soleh/
Harian Terbit

