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Cemburu,
Siram Istri
dengan
Air Keras
MOJOKERTO — Karena diduga

membuat cemburu, seorang
istri disiram air keras. Pelakunya diduga suaminya sendiri. Korbannya adalah Dian
Indah Sari, 27 tahun, warga
Dusun
Pendowo,
Desa
Ngingasrembyong, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ia mengalami luka bakar di wajah, leher, dada, dan punggung.
Khoirun Anam, suami korban, hingga kini buron.
Peristiwa penyiraman itu
terjadi di Jalan Raya Benteng
Pancasila, Kecamatan Magersari, Senin malam lalu.
Korban disiram dengan air
keras dari belakang oleh seorang laki-laki tak dikenal
ketika sedang mengendarai
sepeda motor miliknya.
Akibatnya, kulit muka Dian
memerah dan melepuh. Kini
ia dirawat di Intensive Care
Unit Rumah Sakit Umum
Daerah Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Dada, leher, dan kepala ibu satu anak
ini dibalut perban, hanya dua
biji matanya yang kelihatan.
Menurut dokter spesialis
bedah Dicky Dwi Nugroho,
yang menangani korban, akibat siraman air keras, Dian
menderita luka bakar seluas
4 persen di wajah. Bagian
kulit tubuh yang tersiram air
keras melepuh hingga kedalaman 2-2,5 derajat.
“Karena bahaya infeksi
luka sangat besar, korban tidak boleh ditemui siapa
pun,”kata Dicky. Korban sudah dioperasi, tapi sifatnya
hanya untuk menghentikan
reaksi kimia air keras agar
tidak semakin dalam. Jika
korban harus dioperasi lagi,
rumah sakit akan merujuk
dia ke RSUD Dokter Soetomo di Surabaya.
Petugas penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Kepolisian Resor Kota
Mojokerto yang ditemui
Tempo di rumah sakit menyatakan, korban diduga disiram air keras oleh suaminya sendiri, yang bernama
Khoirun Anam.“Sampai saat
ini dia (Khoirun) masih kami
cari. Dugaan kuat dia pelakunya,”katanya kemarin.
Nanik Endang Tri Waluyo
Ningsih, ibu korban, menuding suami Dian adalah pelaku penyiraman air keras
itu. Sebulan sebelum kejadian, Dian menggugat cerai ke
pengadilan agama setempat .
● MUHAMMAD TAUFIK
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Pelarangan Tayangan
Opera Tan Malaka Dikritik
Komandan Kodim Kediri
belum menonton.
SURABAYA — Direktur Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, M. Syaiful
Aris, menilai tak ada alasan pembenar untuk melarang tayangan Opera
Tan Malaka di sejumlah televisi lokal di Jawa Timur. “Tak bisa dilarang, ini hak sipil dan politik. Peran
negara, termasuk polisi dan TNI, tak
bisa mencampuri ini,” kata Aris di
kantornya kemarin. “Sekarang bukan zaman Orde Baru lagi.”
Dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, ia menjelaskan,
memang ada pasal pelarangan sebuah tayangan yang dikategorikan
membahayakan keamanan negara.
Pasal ini sering ditafsirkan sesuai
dengan keinginan rezim penguasa.
Yang terjadi, pelarangan dilakukan
hanya karena film itu dinilai
mengandung ideologi kiri.

Aris pun mendesak aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia
segera mengklarifikasi pelarangan
yang telah dilakukan mereka. Jika
tidak, stasiun televisi bisa memperkarakan pelarangan itu, baik secara
pidana maupun perdata.
Aparat kepolisian dan militer melarang tiga stasiun televisi lokal, Batu TV, Malang TV, dan Kilisuci Teve
(KSTV) Kediri, menayangkan Opera
Tan Malaka produksi Tempo TV. Tayangan ini hasil rekaman pertunjukan teater Opera Tan Malaka di Teater Salihara, Jakarta, pada 18-20
Oktober 2010. Rencananya 10 stasiun televisi lokal akan menayangkannya.
Penanggung Jawab Program Siaran KSTV Mufti Ali menyatakan larangan datang dari Komandan Kodim 0809 Kediri, Letnan Kolonel Infanteri Bambang Sudarmanto, pada
6 Januari lalu. Penayangan pada 16
Januari lantas dibatalkan sebelum

editing.“Program Tempo TV, terutama tentang pengetahuan, banyak diminati pemirsa kami,” katanya di
kantornya kemarin.
Namun stasiun televisi lokal Taz
TV di Tasikmalaya, Jawa Barat, tetap
akan menayangkannya. Bahkan Madura Channel mempertimbangkan
menayangkan kembali, setelah tayangan pertama pada 6 Januari.
“Tak ada yang ganjil, wong cuma
orang baca puisi. Apa yang aneh?”
kata manajer program, Rahmat Hidayat.
Komandan Kodim 0809 Kediri
Letnan Kolonel Infanteri Bambang
Sudarmanto mengaku belum menonton Opera Tan Malaka. Namun
ia tetap menganggap tokoh Tan Malaka akan mengundang reaksi keras
dari publik. Ia juga menyatakan tak
melarang penayangan. “Saya hanya
mengimbau untuk tak ditayangkan,
itu saja,” kata Bambang di Markas
Kodim 0809, Jalan Ahmad Yani, Ke-

diri.
Menurut dia, penayangan itu dikhawatirkan memancing reaksi dari
kelompok antikomunis di Kediri,
terutama pondok pesantren. “Demi
Allah, saya tak punya kepentingan
apa pun selain keamanan masyarakat Kediri.” Ia menuturkan, imbauannya didasarkan pada sikap preventif yang selalu dipegang oleh komandan kodim.“Saya tak mau disalahkan jika ada apa-apa di belakang
hari,”ujar Bambang.
Dukungan atas pelarangan itu datang dari Center for Indonesia Community Studies (CICS) Jawa Timur
dan Laskar Ampera Arif Rahman
Hakim Angkatan 66 Jawa Timur.
“Penayangan ini akan dimanfaatkan
oleh neo-PKI untuk mendapatkan
justifikasi bahwa PKI adalah korban,” kata Ketua CICS Arukat Jaswadi.
● FATKHURROHMAN TAUFIQ | MUSTHOFA BISRI |
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Kasiem Ajukan Peninjauan Kembali ke MA
BOJONEGORO — Kasiem, 56 tahun, terpidana kasus penyimpangan pupuk
bersubsidi, mengajukan permohonan peninjauan kembali kasusnya ke
Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menerima
pengajuan pengurusan surat kuasa
dari Lembaga Pembela Hukum Yogyakarta soal kasus tersebut.
Surat kuasa yang masuk pada Senin siang lalu itu tertera atas nama
Armen Dedi. Menurut juru bicara PN
Bojonegoro, I Wayan Sukanila, PK
akan dikirim ke MA melalui PN Bojo-

negoro dengan tembusan Pengadilan
Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
Materinya berupa dua perkara
pupuk yang telah mendapatkan putusan kasasi MA pada 27 Desember
2010. Dalam dua perkara bernomor
register 2726 K dan 2712 K itu, Kasiem masing-masing divonis 3 bulan
dan 15 hari atau total selama 7 bulan.
Staf Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan, Widodo Priyono, yang terlibat
kasus penukaran joki tahanan ini,
kemarin dinihari ditahan di Kepoli-

sian Resor Bojonegoro. Kepala Satuan Reserse Polres Bojonegoro Ajun
Komisaris Suprapto membenarkan,
kabar penahanan tersangka Widodo
Priyono. Dia dijerat dengan Pasal
456 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tentang ikut serta menyebabkan lepasnya tahanan atau
membiarkan dan Pasal 263 KUHP
tentang memberikan keterangan
palsu ke dalam akta otentik.
Kuasa hukum tersangka, Mansyur, menyatakan kliennya, Widodo,
tidak tahu soal ide penukaran terpi-

dana. Adapun Armen Dedi, kuasa
hukum Kasiem yang baru, belum bisa dihubungi. Mahkamah Agung belum menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kasiem.“Mungkin baru masuk,”kata juru bicara MA, Andri Tristanto.
Seperti diketahui, joki tahanan
terungkap saat Yayuk, warga Desa
Kalianyar, terkejut begitu membesuk tetangganya, Kasiem. Sebab,
yang dibesuk Yayuk ternyata bukan
Kasiem, melainkan Karni.
● SUJATMIKO | FEBRIYAN
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