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KINK KUSUMA REIN (TEMPO)

Jas Hujan
Penjual jas hujan di sekitar
Jalan A.P. Pettarani sedang
merapikan barang jualannya kemarin. Hujan deras
di Makassar, yang diperkirakan terjadi hingga akhir
Januari 2011, membuat
penjual jas hujan kebanjiran pembeli. Jas hujan dijual dari Rp 15 sampai Rp
55 ribu.

PILKADA TORAJA UTARA

Survei Unggulkan Sobat
“Hasil hitung
cepat bukan
tanggung jawab KPU.”
PALOPO — Dua lembaga survei
menyatakan pasangan Frederik
Batti Sorring dan Frederik Rombe Layuk unggul pada pemilihan
bupati putaran kedua di Toraja
Utara. Adhyaksa Supporting
House (ASH), salah satu lembaga survei, menyebutkan, dari hasil hitung cepat (quick count),pasangan dengan tag line Sobat ini
meraih 53,02 persen suara. Sedangkan rivalnya, pasangan Y.S.
Dalipang-Simon Liling (Yes),
memperoleh 46,98 persen suara.
Direktur Adhyaksa Supporting Muhammad Irfan A.B.menjelaskan, hasil tersebut merupakan sampel 161tempat pemungutan suara (TPS) dari total
372 TPS. Dia menjamin, hasil hitung cepat lembaganya tidak

akan jauh berbeda dengan hasil
penghitungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Palopo.
”Margin error atau tingkat kesalahan hitung cepat itu hanya 1
persen,” kata Irfan dalam keterangan persnya kemarin.
Menurut Irfan, pada pemilihan bupati putaran pertama, Sobat juga mengungguli Yes. Sobat
memperoleh 27,86 persen suara.
Sedangkan pasangan Yes 24,34
persen suara. Hasil itu merupakan hasil penghitungan KPU setempat. Pertarungan antara kedua pasangan itu disebut-sebut
merupakan rivalitas di antara
dua partai besar, yakni Golkar
dan Demokrat. Golkar mendukung pasangan Sobat, sedangkan Demokrat mengusung Yes.
Lembaga survei lain yang
menggelar perhitungan cepat
adalah Script Survey Indonesia.
Lembaga ini juga mengunggulkan pasangan Sobat dengan

perolehan 56 persen suara. Sedangkan Yes meraih 44 persen
suara. Direktur Riset Script Survey Indonesia Sudriman Numba
mengklaim bahwa hasil cepat
oleh lembaganya tidak akan banyak perubahan.“Kecenderungannya sangat tipis,”katanya.
Meskipun sudah unggul sesuai dengan hasil quick count,
kubu Sobat tidak ingin larut
dalam kemenangan. Mereka tetap berkumpul di kediaman
Sorring di Sesean.
Namun hasil ini berbeda dengan hasil quick count yang dilakukan oleh lingku internal
Partai Demokrat selaku pendukung Dalipang. Kalangan Partai
Demokrat mengunggulkan pasangan nomor urut 3 itu. Ketua
Divisi Pembinaan Anggota DPD
Demokrat Sulawesi Selatan Ikrar Idrus mengatakan pasangan
Yes meraih 51 persen suara. Sedangkan rivalnya, Sobat, meraih

49 persen suara.
Ikrar mengklaim, hasil quick
count internal Partai Demokrat
tak jauh berbeda dengan KPU
Palopo.“Sudah hampir pasti pasangan Yes memenangi Pilkada
Toraja Utara,” kata Ikrar. Hasil
hitung cepat ini disambut suka
cita oleh pendukung pasangan
Y.S. Dalipang-Simon Liling.
Bahkan pendukung Yes melakukan konvoi di Rantepao.
Baik Dalipang maupun Frederik Batti Sorring belum dapat dimintai tanggapan perihal
hasil hitung cepat ini.
Ketua KPU Toraja Utara Johanis Banga Rombe meminta
agar masyarakat tidak mempercayai hasil hitung cepat dari
lembaga survei. KPU akan melakukan penghitungan secara
resmi pada Sabtu depan.“Hasil
hitung cepat bukan tanggung
jawab kami,”kata Johanis.
● M. ADNAN HUSAIN

“Penyebaran
Kepik Hitam
Tak Disengaja”
PAREPARE — Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang

membantah tuduhan bahwa penyebaran hama kepik hitam disengaja. Menurut Ruslan Patihong, pemimpin Instalasi Pengamatan dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tanaman (IP3OPT) Pinrang, benda yang ditemukan petani adalah potongan kertas manila.“Hasil penelitian, kertas itu diduga bekas kertas pias yang digunakan sebagai pias
parasitoid,”ujar Ruslan di kantornya kemarin.
Sebelumnya, petani di Kecamatan Lanrisang
menemukan botol air mineral di persawahan
yang diduga berisi telur hama kepik hitam. Tapi,
berdasarkan hasil analisis laboratorium IP3OPT,
temuan itu bukanlah telur hama kepik hitam.
Ruslan menjelaskan, bekas kertas pias parasitoid di botol mineral itu justru untuk mengantisipasi hama penggerek batang.
Kepala seksi pengembangan padi palawija,
Dahriah, mengatakan adanya benda tersebut
malah menguntungkan petani. Dia menilai, keresahan petani atas serangan hama kepik hitam dinilai wajar.“Mereka tidak tahu, sehingga adanya
temuan berupa benda tadi langsung menimbulkan kesalahpahaman,” kata Dahriah di tempat
yang sama.
Kepik hitam menyerang hampir di semua kecamatan di Kabupaten Pinrang. “Utamanya tanaman yang mengalami keterlambatan panen,”
ujarnya. Luas tanaman untuk Kabupaten Pinrang sendiri pada musim tanam yang lalu mencapai 45 ribu hektare. Luas ini meningkat dari
luas sebelumnya, 38 ribu hektare. Luas lahan
tersebut meningkat, menurut Dahriah, karena
banyak lahan petani yang berubah fungsi dari
kebun dan empang menjadi sawah.
Untuk musim panen mendatang, dinas tetap
mengingatkan petani akan potensi serangan hama kepik hitam.“Untuk padi yang berumur muda, kemungkinan tikus menjadi hama yang paling ditakuti,”katanya.
Bahaya serangan hama kepik hitam juga dikhawatirkan terjadi di Kabupaten Sidrap. Dua
daerah bertetangga ini memang mengalami penurunan produksi padi dengan kualitas baik akibat
serangan hama tersebut. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sidrap Amiruddin Syam telah mengimbau para petani untuk melakukan pembasmian hama dengan cara membersihkan pematang
sawah. ● SUHERMAN MADANI
IKLAN

