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DPR Pantas
Dibubarkan
HUJAN kritik dan suara rakyat
yang menentang pembangunan
gedung baru DPR yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi
terus berlangsung. Pembangunan gedung yang akan menghabiskan dana Rp1,2 triliun itu
dinilai mengkhianati amanah
rakyat.
“Rakyat masih susah, mereka
bermewah-mewah. Harusnya
anggota dewan itu malu. Jadi
wakil rakyat, tapi kelakuan mereka seperti itu,” ujar mantan
anggota Dewan Pertimbangan
Presiden, Adnan Buyung Nasution, di Jakarta, kemarin.
Adnan mengaku sangat prihatin dengan parlemen yang
lebih mementingkan kenyamanan mereka sendiri daripada
memikirkan rakyat. Karena itu,
lanjutnya, jika DPR tetap melanjutkan rencana pembangunan
itu, ia akan memberontak.
Suara lebih keras disampaikan pakar politik UI Iberamsjah.
Ia mengusulkan DPR periode
2009-2014 ini dibubarkan saja
karena rakyat sudah tidak bisa
lagi menggantungkan amanah
kepada mereka.
Menurut Iberamsjah, selain
tumpul terhadap sensitivitas
penderitaan rakyat, DPR juga

KRITIK DPR
Sejumlah aktivis
Indonesia
Corruption Watch
(ICW) melakukan
aksi mandi bola
di kolam renang
mini dari plastik
saat berunjuk rasa
di depan Gedung
Parlemen, Jakarta,
kemarin. Mereka
menolak rencana
pembangunan
gedung baru DPR
lengkap dengan
fasilitas rekreasi.

keliru memersepsikan reformasi kelembagaan parlemen.
Reformasi DPR, menurutnya,
bukan diartikan dengan membangun gedung baru yang dilengkapi dengan tempat spa,
kolam renang, pertokoan, dan
fasilitas kemewahan lainnya.
“Tidak ada reformasi di situ.
Itu malah pengkhianatan amanah rakyat. Mereka seharusnya
memperbaiki kinerja daripada
menuntut fasilitas,” tegasnya.
Ia juga menilai kinerja DPR
berdasarkan fungsi yang dimilikinya tidak sebanding. Dari
fungsi legislasi, baru tujuh yang
sudah diselesaikan dari 70 RUU
yang ditargetkan. Fungsi pengawasan terhadap pemerintah
pun tidak maksimal, bahkan
fungsi anggaran dijadikan ajang
mencari uang untuk kepentingan kelompok sendiri.
Pada bagian lain, Wakil Ketua
DPR Anis Matta meminta pembangunan itu disetop dulu.
“Kita tidak terlalu paham dengan pembangunan gedung,
tapi tiba-tiba ada sosialisasi,
padahal penjelasan di internal
belum tuntas benar,” katanya.
(*/Din/X-5)
Berita terkait hlm 4

MI/ GINO F HADI

Hadapi Musuh Bersama
Lahirkan Kemesraan

Aktivitas
Karo Mulai
Menggeliat
Ribuan pengungsi Gunung Sinabung mulai
meninggalkan lokasi penampungan.
Edna A Merrynanda Tarigan

W

ARGA yang bermukim di sekitar
Gunung Sinabung, Tanah
Karo, Sumatra utara, mulai meninggalkan lokasi pengungsian,
kemarin. Selain kembali ke rumah, warga pun mulai terlihat
berladang dan memanen hasil
perkebunan.
Aktivitas memanen warga
salah satunya terlihat di Desa
Simpang Beganding, Kecamatan Simpang Empat. Martianus
Sitepu, pemilik ladang jagung
di desa tersebut, mengatakan
mau tidak mau ia harus memanen jagung di ladang miliknya. “Mumpung jagungnya
siap panen, kalau tidak segera
dipanen, nanti bisa busuk,”
ungkap Martianus.
Tidak hanya pemilik ladang,
para pekerja pun terlihat telah
kembali bekerja dari pagi hingga siang hari dan kembali ke
pengungsian pada malam hari.
Bangkit Ginting, salah seorang
pekerja di ladang jagung milik
Martianus, mengatakan kebutuhan ekonomi mendorongnya
meninggalkan tempat pengung-

sian di Kecamatan Tiga Binanga.
“Kita sebenarnya khawatir. Tapi
kalau tidak kerja, tidak dapat
uang,” ujarnya.
Di Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, pun sebagian
besar warga sudah kembali dari
pengungsian. Salah seorang
warga, Supri Bangun, mengungkapkan walau masih khawatir akan perkembangan Gunung Sinabung, ia memutuskan
kembali ke desa dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Karo Jhonson
Tarigan di Kabanjahe, kemarin,
membenarkan sekitar 7.000
pengungsi Sinabung sejak kemarin memang sudah mulai
meninggalkan lokasi penampungan di Kecamatan Kabanjahe. Para pengungsi itu pulang
ke kampung halaman dengan
mobil pribadi dan sepeda motor.
Mereka pulang ke desa masingmasing untuk merawat tanaman kopi, padi, jagung, dan
sayuran-sayuran berupa kol,
wortel, dan sayur putih yang
selama ini mereka tinggalkan.
Di sisi lain, sekitar 300 sapi
dan kerbau milik warga Desa
Gambir, Kecamatan Simpang
Empat, dilaporkan mulai lemas

MI/ PANCA SYURKANI

MENGUNGSI DI GEREJA: Warga korban letusan Gunung Sinabung mengungsi di Gereja Batak Karo Protestan,
Perbesi, Kabupaten Tanah Karo, Sumatra Utara, kemarin. Pengungsi di gereja tersebut mencapai 800 jiwa.
akibat menghirup partikel belerang dari letusan Gunung Sinabung. Salah seorang warga
Gambir, Rekson Ginting, 65, di
Kabanjahe, mengatakan ternak
petani itu sudah lima hari tidak
ada yang memberi makan rumput.
Kepala Dinas Pertanian
dan Perkebunan Kabupaten Tanah Karo
Nomi Sinuhaji mengungkapkan, dari
112.000 hektare lahan
pertanian di Tanah
Karo, 8.900 hektare di
antaranya berpotensi
terkena dampak letusan Gunung Sinabung.
Dari potensi itu, ia belum
dapat memperkirakan jumlah
kerugian yang diderita masyarakat akibat gagal panen.
Kepala Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber
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Dibuat, Film Bollywood Pertama tentang Yesus
BILA film India membuat cerita tentang
Mahabharata atau Krishna, itu hal biasa.
Tapi yang lebih unik lagi, nanti akan
ada film Bollywood tentang kehidupan
Yesus.
Sekarang, pembuat film India tengah
berada di Jerusalem. Mereka melakukan syuting untuk film Bollywood
pertama yang mengisahkan awal kehidupan Yesus.
AP/ SEBASTIAN SCHEINER
Sutradara Singeetham Srinivasa Rao
menjelaskan aktor anak asal India akan berperan dalam film ini dan tujuh lagu rohani
akan ditampilkan. Kabarnya, aktor Pawan Kalyan yang akan memerankan Yesus.
Produser Konda Krishnam Raju menerangkan dalam konferensi pers, Selasa (31/8),
film itu berfokus pada masa kanak-kanak Yesus. Jadi, sangat kontras dengan film
lain yang menggambarkan tahun-tahun terakhir Yesus.
“Ini adalah penampilan pertama dari jenis ini dalam sejarah Bollywood,” tambahnya.
Film itu akan dibuat dalam empat bahasa berbeda, termasuk untuk Hollywood.
Dengan biaya US$30 juta, pembuat film mengklaim produksi mereka akan menjadi
salah satu film India dengan anggaran tertinggi. (AP/OL-5)

Daya Mineral Surono Sugondo
mengatakan aktivitas Sinabung
masih terlihat. “Gempa vulkanik masih terdeteksi. Hembus-

an asap setinggi 50 meter keluar
dari kawah.” (*/Ant/X-9)
edna@mediaindonesia.com

SIANG itu pukul 13.00 WIB, di
ruang berukuran 8 x 10 meter di
Kantor Konferensi Wali Gereja
Indonesia (KWI), beberapa
orang tampak hilir mudik sambil sesekali melihat jam tangan.
“Mereka terjebak macet, 30
menit lagi datang,” kata Beny
Susetyo Pr, panitia penyelenggara dialog terbuka antara Gerakan Peduli Pluralisme (GPP)
bersama KWI, Persekutuan
Gereja-Gereja di Indonesia
(PGI), dan Front Pembela Islam
(FPI), kemarin.
Tiga puluh menit berselang,
beberapa sosok berjubah serbaputih memasuki ruangan, di
antaranya Ketua Umum FPI
Habib Rizieq, Ketua FPI Munarman, Sekjen FPI Ustaz Sabri
Lubis, serta beberapa anggota
FPI lainnya. Sebelum dialog dimulai, Habib Rizieq tampak
akrab bercakap-cakap dengan
pimpinan GPP Damien Dematra,
Ketua PGI AA Yewangoe, pakar
filsafat Franz Magniz-Suseno SJ,
dan para undangan lainnya.
Sikap Habib Rizieq itu terlihat
jauh berbeda dari biasanya yang
berbicara keras penuh emosi. Ia
bahkan menyapa Damien dengan lembut dan menyatakan
penghargaan atas sikap GPP,
KWI, dan PGI. Habib Rizieq
melihat ketiga organisasi itu
berupaya menjaga keharmonisan antarumat beragama, sedangkan pemerintah masih tenangtenang saja.
“Kita sangat tidak menginginkan di Amerika Serikat sana
berimbas kepada kita,” ujarnya.
Habib mendesak agar AS dan
gereja di seluruh dunia menggunakan kewenangannya mencegah aksi pembakaran Alquran.

“Kami juga mendesak pemerintah dan negara Islam lainnya
untuk melakukan langkahlangkah konkret,” lanjutnya.
Kendati menyeru kepada
umat Islam untuk tidak membalas, FPI tetap menyeru kepada
seluruh kelompok Islam, termasuk jihad di dunia untuk
membunuh pelaku pembakaran
Alquran. “Tapi hanya kepada
mereka yang melakukan,” sambung Habib Rizieq.
Franz Magniz-Suseno mengatakan pernyataan Rizieq sangat
membesarkan hati. “Sebetulnya
menghina semua agama kalau
membakar satu kitab suci agama
tertentu,” ujarnya.

Kita sangat tidak
menginginkan di
AS sana berimbas
kepada kita.”
Habib Rizieq
Ketua Umum FPI
Sementara itu, Yewangoe mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada Obama via
Kedubes AS, yang isinya, “You
are someone that is a very tolerant
leader of a world peace. You’re doing
a very good job and we are sure you
will do something to stop it and
cancel the plan.
Damien mengaku dialog dengan FPI itu merupakan bagian
dari upaya mencegah rencana
pembakaran Alquran oleh kelompok Nasrani garis keras
pimpinan Terry Jones pada 11
September mendatang. (*/X-8)
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KATE MOSS BERPISAH DARI TOPSHOP
SUPERMODEL Inggris, Kate Moss, mengakhiri kolaborasi desain yang telah dijalaninya selama tiga
tahun dengan Topshop. Pada Oktober mendatang,
koleksi fesyen terakhirnya akan dijual di toko high
street itu. (Media Perempuan)

Golf Akibatkan Kebakaran 5 Hektare

2

UJI VAKSIN EBOLA ALAMI KEMAJUAN
PENELITI Amerika Serikat telah mengalami kemajuan
yang cukup pesat dalam uji coba terhadap obat ebola
setelah diberikannya izin uji coba terhadap manusia.
AS memang khawatir virus dengan tingkat kematian
tinggi ini dapat dipergunakan beberapa pihak seperti
kelompok teroris sebagai senjata biologis. (Media
Hidup Sehat)

3

YUK INTIP EMPAT USB UNIK BUATAN JEPANG
USB tidak sekadar berfungsi sebagai media penyimpan, tetapi mengandung pula nilai estetika. Bahkan,
sejumlah USB dapat pula digunakan untuk menjalankan fungsi lain seperti stapler. Tak percaya? Yuk
intip perangkat-perangkat berikut ini. Bangsa Jepang
memang terkenal kreatif. (Media Gadget)

SEORANG pegolf Amerika Serikat
baru-baru ini membuat berita besar. Dia berusaha memukul bola,
tetapi ayunan stik golfnya malah
mengenai sebuah batu. Gesekan
batu dan stik itu menimbulkan
api dan menjadi awal sebuah kebakaran di padang golf di Irvine,
California bagian selatan.
Pegolf yang namanya sengaja
tidak disebutkan tersebut tidak
AP/ MIKE MEADOWS
akan dituntut walaupun kebakaran
yang terjadi cukup besar. Api menjilat areal seluas sekitar 5 hektare tersebut
dan mengundang 150 pemadam kebakaran datang untuk memadamkan
api.
Kapten Greg McKeown dari pemadam kebakaran daerah Orange mengatakan ia baru tahu penyebab kebakaran setelah mewawancarai orang-orang
di padang golf Shady Canyon. “Secara pribadi, saya belum pernah dengar
yang seperti ini,” kata McKeown.
California bagian selatan saat ini memang sedang berada dalam kondisi
kering sehingga kebakaran sering terjadi. (*/BBC/I-1)

