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DARI PULAU KE PULAU
Empat Mati, Puluhan Gajah Ngamuk
EMPAT gajah ditemukan mati akibat diracun di kawasan hutan
Kabupaten Aceh Timur, pekan lalu. Aksi itu dilakukan sekelompok
pemburu, yang mengincar gading gajah.
Akibatnya, dalam beberapa hari terakhir, puluhan gajah liar mengamuk
di Kecamatan Serbajadi. Sebanyak 44 rumah dan satu musala di Desa
Ketibung, Ketibung Beusara, hancur dirusak kawanan gajah.
“Warga tidak berani mengusir gajah yang masih berkeliaran di
kawasan permukiman. Kami mencari selamat dengan mengungsi
menjauhi kawanan binatang yang mengamuk itu,” kata Abdullah, warga.
(MR/N-2)

Sumur di Blitar Tercemar E-coli
SEBANYAK 95% sampel air sumur di Kota Blitar, Jawa Timur, tercemar
karena mengandung bakteri tinja. Penelitian dilakukan Dinas Kesehatan
Kota Blitar dengan mengambil sampel dari 100 sumur warga di 20
kelurahan di tiga kecamatan.
“Ini cukup mengejutkan karena hasil sampel mewakili kondisi
sebenarnya sumur warga. E-coli mencemari sumur dari rembesan septic
tank, karena posisinya berdekatan dengan sumur,” ujar Kepala Seksi
Penyehatan Lingkungan dan Makanan Suprayogi, kemarin.
Temuan itu membuat dinas kesehatan memasukkan masalah ini
ke agenda penyehatan lingkungan pada 2011. Penanganannya harus
segera dilakukan karena jika terus diminum, air yang tercemar bisa
menyebabkan keracunan dan diare berkepanjangan. (ES/N-2)

Bendung Slinga Purbalingga Mulai Dibangun
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum mulai membangun Bendung Slinga di
Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah, yang
akan menelan anggaran Rp47,3 miliar. Pembangunan mulai dilakukan
kemarin, dan ditargetkan selesai pada 2012.
Bendungan ini diharapkan mampu mengaliri lahan seluas 6.727
hektare. Sebelumnya, di wilayah ini hanya mendapat aliran air dari Sungai
Klawing untuk lahan seluas 1.504 hektare.
“Bendung ini juga bisa dimanfaatkan untuk objek wisata. Pemerintah
membangun dengan tujuan memakmurkan warga di sekitar bendung,”
kata Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko. (LD/N-2)

Revitalisasi Mangkunegaran Butuh Rp9,5 M

MI/WIJAYADI

SUDAH satu bulan Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala Jawa
Tengah merevitalisasi bangunan kuno Pura Mangkunegaran, Surakarta,
Jawa Tengah. Dana yang digulirkan untuk membenahi bangunan
peninggalan Mataram Islam itu mencapai Rp9,5 miliar.
“Pendopo Agung Pura diutamakan karena mengalami kerapuhan
pada bagian atap dan pilar kayu yang sudah berumur ratusan tahun.
Revitalisasi juga akan dilakukan untuk sejumlah bangunan lain,” kata
Kabag Tata Usaha Balai Pelestarian Zaimul Azza, kemarin.
Pendopo adalah bangunan kuno seluas lebih dari 1.000 m2, biasa
digunakan untuk upacara adat yang menghadirkan ribuan tamu. Sampai
revitalisasi usai, sejumlah prosesi adat dipindahkan ke Ndalem Ageng, di
sisi utara Pendopo. (WJ/N-2)

SIMULASI
KECELAKAAN
PESAWAT:
Petugas
mengevakuasi
korban pesawat
Boeing 777-300
dalam simulasi
kecelakaan pesawat
dan penanggulangan
gawat darurat di
Bandara Ngurah
Rai, Bali, kemarin.
Simulasi yang
melibatkan lebih dari
1.000 orang itu untuk
melatih kesigapan
para personel
bandara dalam
keadaan darurat.
ANTARA/NYOMAN BUDHIANA
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Kudus, Jawa Tengah

Banjir Kepung Jalan
dan Permukiman di Pantura

A

KIBAT hujan yang terus mengguyur, beberapa daerah di pantura
Jawa Tengah, seperti Kendal,
Semarang, dan Kudus, terendam banjir. Di pantura Jawa
Timur, banjir juga merendam
wilayah Gresik.
Di Kudus, banjir melanda Desa Setrokalangan dan
Banget, Kecamatan Kaliwungu.
Air menggenangi puluhan rumah dan jalan perkampungan.
Warga mulai mengeluhkan
terserang gatal-gatal. “Kami
minta bantuan obat gatal, karena sudah tiga hari kebanjiran,
yang menyebabkan sekujur tubuh terasa gatal,” kata Sukisno,
56, warga.
Banjir di Semarang merendam perkampungan pendu-

11.00 Wita

duk di Tanah Mas, Tanjung
mas, Tawang Mas, Kauman,
Kaligawe, dan beberapa jalan
protokol. Selain itu, banjir juga
mengepung kawasan industri
Kaligawe. “Kami terpaksa
libur karena gudang dan pabrik
kebanjiran dan kami tak dapat
bekerja,” kata Sumiyati, 38,
buruh pabrik minuman.
Di Kendal, banjir membuat
ruang Flamboyan di RSUD
Soewondo tidak bisa digunakan. Akibatnya, 40 pasien
yang dirawat diungsikan ke
ruangan lain.
Di Gresik, banjir membuat
jalur pantura digenangi air
setinggi 50 cm. Selain hujan
deras, sejumlah wilayah juga
diterjang angin kencang, yang
menyebabkan aliran listrik ter-

Amankan Stok dengan Beras Impor

GERABAH berbentuk kendi besar yang diduga peninggalan abad ke-15
ditemukan 70 meter dari Benteng Somba Opu, Makassar, Sulawesi
Selatan. Benda itu ditemukan di lokasi penggalian untuk proyek taman
wisata Gowa Discovery Park.
Dosen Arkeologi Universitas Hasanuddin Arismunandar melihat
langsung benda temuan itu di lokasi. Ia belum berani menyimpulkan
gerabah itu adalah barang peninggalan atau artefak.
“Kami akan meneliti lebih mendalam umur gerabah itu. Benda
semacam itu sudah sering ditemukan dan biasa digunakan warga Bugis
untuk keperluan sehari-hari,” tandasnya. (LN/N-2)
MI/PALCE AMALO

RATUSAN warga dan mahasiswa menanam ribuan pohon bakau di
kawasan Pantai Cemare, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat, kemarin. Aksi digelar sebagai wujud keprihatinan
atas terjadinya abrasi yang parah di beberapa titik pantai.
Selain bakau, warga menanam pohon waru dan ketapang. “Kami
prihatin karena abrasi di pantai semakin parah, baik karena faktor alam
maupun perusakan oleh manusia,” kata Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Lombok Barat Subandi.
Hutan bakau di kawasan ini rusak parah, terutama akibat praktik
penambangan pasir pantai. Di kawasan Pantai Endok, Desa Taman Ayu,
Kecamatan Gerung, misalnya, pengerukan pasir menimbulkan beberapa
lubang besar di sepanjang pantai. (YR/N-2)

Elpiji Meledak di Penajam, 9 Rumah Terbakar
SEBUAH tabung gas elpiji 12 kilogram meledak di Kelurahan NipahNipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kemarin.
Akibatnya, sembilan rumah terbakar habis.
Ledakan berasal dari rumah milik Narwis. Pemilik rumah bersama 11
warga lainnya menderita luka bakar serius sehingga harus dilarikan ke
rumah sakit.
“Pemilik rumah belum tahu penyebab meledaknya tabung gas itu.
Kami sudah melakukan pemeriksaan di lokasi dan memastikan penyebab
kebakaran adalah ledakan gas,” papar Kasat Reskrim Polres Penajam
AK Dandy Ario Yustiawan. (SY/N-2)

SEBANYAK 6.000 ton beras
impor asal Vietnam dikirim ke
Maluku untuk mengantisipasi
keterbatasan stok beras lokal
jelang Natal dan Tahun Baru.
Beras diangkut dengan kapal
14.30 Wita

Viet Dong dan kini tengah
dibongkar di Pelabuhan Yos
Sudarso, Ambon.
Kepala Perum Bulog Divre
Maluku Nono Sudiyono menyatakan, dengan masuknya

Kendari, Sulawesi Tenggara

Protes Wali Kota
Mahasiswa Rusak Pos Polisi
PULUHAN mahasiswa menyerang dan merusak pos polisi Satuan Lalu Lintas Polres
Kendari, kemarin. Serangan
itu dilakukan setelah mereka
menggelar aksi menolak relokasi pedagang Pasar Baru
Wua Wua.
Aksi digelar di kantor Wali
Kota Kendari. Karena kecewa
tidak bisa bertemu Wali Kota
Asrun, dalam perjalanan pulang mereka melempari pos
polisi dengan batu. Akibatnya,
seluruh kaca di pos itu pecah.
Sejumlah polisi yang mendatangi lokasi bisa menangkap
lima mahasiswa. Mereka jadi
sasaran amukan petugas. Seorang mahasiswa luka cukup
parah dan empat lainnya menderita lebam di bagian wajah.
“Mereka ditangkap dan ditahan karena melakukan penyerangan dan perusakan.
Kami juga memiliki barang
bukti berupa batu dan pecahan
kaca dari tempat kejadian,”
kata Kapolres Kendari AKB

20% Peserta Ujian Calon PNS Absen
SEKITAR 1.500 atau 20% dari
7.655 peserta tidak menghadiri ujian calon pegawai nege ri sipil (PNS) Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sumatra
Utara (Sumut), kemarin. Akibat ketidakhadiran mereka,
lembar jawaban dan soal ujian
berlebih. Hal itu membuat peserta khawatir lembar jawaban
itu disalahgunakan.
“Diperkirakan, 20% peserta
tidak mengikuti ujian,” kata
Wakil Gubernur Sumut Gatot
Pujonugroho di Medan, Sumut,
kemarin. Namun, Gatot tidak
menyebut apa kemungkinan
alasan mereka tidak mengikuti
ujian itu.
Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Sumut mencatat total pelamar di lingkungan Pemprov
Sumut menurun dari 8.096
pada 2009 menjadi 7.655 tahun
ini. Peserta memperebutkan
290 formasi yang tersedia.
Lembar jawaban peserta uji-

13.00 WIT

Ambon, Maluku

Benda Kuno di Benteng Somba Opu

Warga Lombok Barat Tanam Bakau

putus hingga 5 jam. Sejumlah
rumah juga dilaporkan rusak
karena tiupan angin.
Petani di Cirebon, Jawa Barat, terancam tidak bisa menanam padi karena banjir. Saat
ini, genangan air merendam
persemaian padi. “Kami harus
melakukan percepatan tanam.
Cara lain adalah membuat pagar dari plastik di sekeliling lahan persemaian, sehingga mencegah air merendam batang
padi,” kata Carmad, petani
dari Desa Grogol, Kecamatan
Kapetakan.
Dari Aceh, Wakil Gubernur
Muhammad Nazar meminta
bupati dan wali kota mewaspadai potensi banjir besar di
wilayahnya.
(AS/YK/UL/MR/N-2)

Yuyun Yudanthara.
Puluhan mahasiswa itu mendukung protes pedagang yang
menolak direlokasi, setelah
Pasar Baru Wua Wua terbakar.
Wali Kota berencana membangun pasar itu, sehingga pedagang harus direlokasi sementara.
Di Riau, puluhan mahasiswa
berunjuk rasa memprotes indikasi penyelewengan dana
bantuan sosial dan ormas pada
APBD Riau 2010-2011. Dana itu
diduga digunakan untuk memenangi pemilu kada. Mereka
menuding adanya persekongkolan busuk antara DPRD
Riau dan Gubernur Riau Rusli
Zainal dalam merampok uang
rakyat. Aksi digelar di depan
kantor BPK Riau.
“Di tengah kondisi rakyat
yang menderita karena bencana alam, Gubernur dan DPRD
Riau malah menguras uang
rakyat untuk berfoya-foya,”
ujar koordinator aksi Ary Nugraha. (HM/RK/N-2)

Medan, Sumatra Utara

an, ujar Kepala bidang BKD
Sumut Suherman, akan diperiksa di Pusat Komputer
(Puskom) Universitas Sumatra
Utara (USU).
Sementara itu, ujian penerimaan calon PNS di lingkungan
Pemkot Medan diikuti sekitar
18 ribu peserta. Sementara itu,
jumlah yang dibutuhkan hanya
400 orang.
Pemkot Medan, ujar Wali
Kota Medan Rahudman Harahap, akan menyerahkan sistem
pemeriksaan hasil ujian seluruh
peserta ujian kepada pihak
USU sesuai dengan kesepakatan kerja sama.
Tim Pengawas dari Inspektorat Pemrov Sumatra Utara
Nurdin Lubis mengatakan pihaknya mengawasi ujian secara
ketat untuk memberantas praktik joki. “Salah satu caranya,
setiap meja peserta ujian wajib
ditempeli foto dan menyertakan KTP.” (YN/VK/N-4)

Jayapura, Papua

1 Karyawan Tewas Ditembak
beras impor itu persediaan stok
beras di Perum Bulog Maluku
aman hingga April 2011.
“Sebelum beras impor
masuk, stok kami hanya 7.000
ton saja. Dengan stok baru ini
warga tidak perlu cemas,” kata
Nono.
Beras impor akan digunakan
untuk penyaluran beras bagi
warga miskin, operasi pasar
dan pasar murah, terutama
daerah rawan pangan seperti di
Kabupaten Maluku Tenggara
dan Maluku Barat Daya.
Dari Kalimantan Selatan,
Polresta Banjarmasin membongkar praktik penyimpangan pengiriman beras dari Pulau
Jawa. Sebanyak 80 ton beras
dikirim dengan dibungkus karung pupuk. (HJ/DY/N-2)

15.20 WIB

SEORANG karyawan perusahaan telepon seluler. Andi
Rahman Faisal, 31, tewas. Polda
Papua menduga karyawan itu
tewas ditembak perampok
bersenjata api. Insiden penembakan diperkirakan terjadi
kemarin pukul 13.00 WIT di
Kampung Boroway, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua.
Kabid Humas Polda Papua
Kombes Wachyono mengatakan pihaknya menduga pembunuhan karyawan itu dilatarbelakangi aksi perampokan.
“Uang tagihan yang dibawa
korban raib,” kata Wachyono
ketika dihubungi, kemarin.
Berdasarkan informasi, uang
korban yang raib Rp40 juta, merupakan hasil tagihan dari kioskios penjual telepon seluler.

Polisi menemukan sepeda
motor berada di dekat jasad
korban. Jasad korban, lanjutnya, ditemukan warga setempat, Oktofianus Yeristow, 17,
yang saat itu hendak membabat
rumput. Warga itu melihat
sepeda motor Jupiter bernomor
polisi DS 4942 JM terparkir begitu saja. Kemudian Oktofianus
mendekati motor itu dan melihat di dekat motor itu terdapat
jasad yang berlumuran darah
dari luka bekas tembakan.
Posisi jasad yang mengalami
luka pada mata kiri telentang.
Oktofianus kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi.
Polisi menemukan satu butir
selongsong peluru yang diduga
dari senjata api yang digunakan perampok. (FO/N-4)

Batam, Kepulauan Riau

Peredaran Barang Bajakan Meresahkan Pengusaha
PELANGGARAN hak cipta di
kawasan perdagangan bebas
Batam-Bintan-Karimun, Kepulauan Riau, merugikan negara
sekitar Rp100 miliar per tahun.
Para pengusaha meminta polisi
menertibkan praktik itu.
“Fasilitas bebas pajak sudah
disalahgunakan orang-orang
yang tidak bertanggung jawab
dan merugikan negara,” kata
Wakil Ketua Bidang Keuangan
dan Moneter Kadin Kepulauan Riau Abdullah Gosse,
kemarin.
Dia menilai lemahnya sistem
pengamanan dan pengawasan
oleh aparatur penegak hukum menjadi celah bagi para
pelanggar hak cipta. Mereka
memanfaatkan free trade zone
sebagai basis untuk mengeruk
keuntungan. Itu bisa membuat
investor yang menanamkan
modalnya menilai FTZ tidak
baik untuk investasi jangka
panjang.
Banyak contoh pelanggaran
hak cipta yang dibiarkan tanpa
pengawasan dan pencegahan
seperti maraknya peredaran

ANTARA

DVD dan VCD bajakan, rokok
produksi China yang diganti
dengan merek lokal, juga telepon seluler buatan China.
Seharusnya, kata Abdullah,
jika aparat penegak hukum
lokal tidak mampu menangani
pelanggaran ini, pusat segera
menurunkan tim untuk melakukan investigasi. “Jangan
sampai kawasan perdagangan
bebas dicap menjadi sarang
berbagai pelanggaran atau
tempat persembunyian peng-

usaha yang tidak bertanggung
jawab.”
Sampai kemarin, di sejumlah
tempat di Batam banyak sekali
bentuk pelanggaran yang hak
cipta yang tidak pernah ditertibkan petugas. Peredaran DVD
dan VCD bajakan, misalnya,
terjadi hampir di seluruh wilayah dan tempat perbelanjaan.
Telepon seluler buatan China
dengan merek terkenal pun
dijual di mal terkenal, seperti
Lucky Plaza. (HK/N-2)

