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Penahanan pesawat
di Juanda, Surabaya,
terjadi akibat
keteledoran operator
penerbangan Filipina.

karena mau refuel (mengisi bahan bakar), tapi tidak ada pemberitahuan dari operator untuk
perizinan melintas atau mendarat,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
TNI menahan pesawat carter
yang ditumpangi Menteri Pertanian Malaysia Noh Omar
Christina Natalia Sihite
beserta lima pejabat Malaysia
di Bandara Juanda selama sekiEMENTERIAN Per- tar 9 jam. Pesawat mendarat
hubungan (Kemen- pukul 12.45 WIB dan baru dihub) menyebut pe- perbolehkan terbang kembali
nahanan pesawat sekitar pukul 22.00 (Media Indosipil Malaysia di Bandara Inter- nesia, 15/12).
Penahanan dilakukan karena
nasional Juanda, Surabaya,
Selasa (14/12), terjadi karena pesawat dengan rute penerbangan Dili-Kuala
keteledoran pihak
Lumpur itu tidak
ope rator penerKirimkan tanggapan Anda
memiliki izin pebangan Filipina.
atas berita ini melalui
nerbangan ke
Dirjen Perhumediaindonesia.com
Bandara Juanda
bungan Udara Keatau e-mail:
interupsi@
serta tanpa secumenhub Herry
mediaindonesia.com
rity clearance. “PiBakti S Gumay
lot tidak memiliki
menyatakan pesawat sewaan tipe BAE 146-200 izin masuk ke Indonesia,” kata
itu teregistrasi di Filipina dan Kepala Pusat Komunikasi Pubdicarter Malaysia. “Berdasar- lik Kemenhub Bambang S Erkan laporan dan hasil investi- van.
Seharusnya, Herry Bakti
gasi, pendaratan itu terjadi
karena keteledoran operator menambahkan, sebelum pesaFilipina. Pesawat mendarat wat tersebut lepas landas dari

MI/ HERI SUSETYO

SEMPAT DITAHAN: Pesawat carter jenis BAE 146-200 (tengah)
dengan penumpang Menteri Pertanian Malaysia Noh Omar, yang sempat
ditahan petugas di Bandara Juanda, Surabaya, sudah dilepas kembali
pada Selasa (14/12) malam.
Dili, Timor Leste, operator penerbangan sudah melapor kepada otoritas penerbangan
nasional untuk mendapatkan
izin mendarat dan mengisi bahan bakar.
“Dalam aturan internasional
yang berlaku, ada aturan
khusus untuk izin mendarat
atau melintas, kecuali yang
sudah ada schedule-nya. Pesawat tersebut baru melapor
ketika sudah mendarat. Padahal, itu bisa dengan cepat dilakukan karena sudah ada
sistemnya, lewat teleks,” ungkapnya.
Namun, otoritas bandara
membolehkan pesawat tersebut
terbang kembali karena hasil
investigasi menunjukkan pesawat tersebut tidak mengganggu
keamanan nasional.

K

Ketidakpastian BBM
Picu Spekulasi
KETIDAKPASTIAN waktu
pelaksanaan program pembatasan konsumsi bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi dapat memicu aksi spekulasi dan
penimbunan di lapangan.
Karena itu, pemerintah dan
juga Pertamina selaku pelaksana utama distribusi BBM
bersubsidi harus bisa menjamin
ketersediaan dan kelancaran
pasokan menjelang waktu
pelaksanaan program.
“Selama pasokan premium
lancar pada saat persiapan,
tidak akan ada spekulasi pasar.
Orang baru akan berpikir
macam-macam kalau premium
mulai langka menjelang program ini,” kata pengamat
ekonomi Dradjad Wibowo,
kemarin, di Jakarta.
Ekonom Bank Internasional
Indonesia (BII) Juniman juga
menilai penundaan pembatasan
berpotensi menyebabkan aksi
spekulasi dan penimbunan
yang membuat kelangkaan di
pasar dan berujung pada kenaikan harga. Pemerintah harus
mewaspadainya.
Sebagaimana diberitakan
(Media Indonesia, 15/12), rapat
kerja antara Komisi VII DPR
dan pemerintah untuk membahas pembatasan BBM me-

nyepakati waktu pembatasan
adalah akhir kuartal I 2011.
Sedianya, pembatasan akan
diterapkan Januari 2011 setelah
mundur dari Oktober 2010.
Pembatasan akan dimulai dari
jenis premium di Jabodetabek.
Namun, kesepakatan masih
disertai syarat, pemerintah terlebih dahulu melengkapi kajian
terkait pembatasan, yang dipresentasikan kepada DPR. Masih
terbuka ke mungkinan pembatasan mundur dari jadwal
apabila kajian dinilai belum
komprehensif.
Namun, Dradjad menilai
program ini sebenarnya sudah
mendapatkan dukungan di
parlemen. Karena itu, pemerintah harus memanfaatkan waktu
yang tersisa untuk persiapan.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
Sofjan Wanandi mengatakan
pemerintah belum berkomunikasi dengan pengusaha terkait rencana pembatasan.
Padahal, Sofjan juga memperkirakan biaya angkutan
barang akan meningkat sekitar
5% akibat pembatasan. Hal itu
kontraproduktif dalam situasi
persaingan antara produk nasional dan barang impor.
(AW/*/Mad/X-10)

“Dari hasil investigasi dilaporkan bahwa isi pesawat
hanya penumpang biasa, penerbangan sipil. Ada laporan
data penumpangnya, bukan
mata-mata, jadi bukan masalah
krusial yang menyangkut
masalah keamanan negara,”
jelas Herry.
Sementara itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
Kementerian Luar Negeri Lutfi
Rauf menjelaskan Menteri Pertanian Malaysia Noh Omar
beserta lima pejabat lainnya
sudah lebih dahulu terbang
menuju Kuala Lumpur dengan
menggunakan pesawat komersial Malaysian Airways pukul
18.00. (*/X-7)
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PAPARAN INVESTIGASI: Tim investigasi internal Mahkamah
Konstitusi Refly Harun (kiri), Saldi Isra (kedua dari kanan), Adnan
Buyung Nasution (kanan), dan juru bicara KPK Johan Budi,
memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Tim investigasi menyerahkan hasil penyelidikan kepada KPK terkait
kasus dugaan suap hakim MK.
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christina@
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Mahfud Tolak Majelis Kehormatan
KASUS dugaan korupsi hakim
Mahkamah Konstitusi (MK)
terus bergulir. Kemarin, mantan
tim investigasi kasus itu memberikan laporan temuan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Penyerahan dilakukan
ketua tim Refly Harun beserta
seluruh anggota, yaitu Bambang
Widjojanto, Ad nan Buyung
Nasution, Saldi Isra, dan Bambang Hary Murti.
Isu baru yang muncul adalah
tim tersebut memberikan rekomendasi agar MK membentuk
majelis kehormatan hakim
(MKH).
Pembentukan majelis itu
untuk menindaklanjuti temuan
adanya dugaan pemerasan dan
atau penyuapan yang melibatkan salah seorang hakim beserta anggota keluarga dan seorang panitera pengganti.
Saat menanggapi hal itu,
Ketua MK Mahfud MD menyatakan tidak akan membentuk
majelis tersebut. Ia menilai tak
ada cukup bukti. “Kalau ada
orang mengaku diminta uang
oleh hakim MK, padahal tidak
ada indikasi atau bukti bahwa
orang tersebut bertemu dengan
hakim bersangkutan lalu kita
bentuk MKH, itu namanya
kurang ajar,” kata Mahfud,
kemarin.
Sebab itu bisa menjadi alasan

TIM pengawas rekomendasi
DPR atas kasus Bank Century
(timwas), yang telah mendekati
akhir masa tugasnya, mengusulkan agar masa kerjanya diperpanjang hingga tahun depan.
Alasannya karena hingga saat
ini timwas belum mendapatkan
kesimpulan memuaskan atas
kasus yang diduga merugikan
negara Rp6,7 triliun itu.
Hal itu disampaikan Wakil
Ketua DPR Priyo Budi Santoso
setelah pembatalan rapat tindak
lanjut penyelesaian kasus Century di Jakarta, kemarin.
Rapat yang diagendakan
mulai pukul 10.00 WIB itu terpaksa dibatalkan karena absennya satu dari tiga penegak hukum yang diundang. Kapolri
Jenderal Timur Pradopo absen
karena sedang menghadiri
wisuda taruna Akpol di Semarang, Jawa Tengah.
Adapun mereka yang hadir
adalah Jaksa Agung Basrief
Arief beserta Wakil Jaksa Agung
Darmono dan Wakil Ketua KPK
Chandra M Hamzah yang didampingi Deputi Penyidikan
Ade Raharja.

untuk mendesak MK membentuk MKH di masa-masa mendatang. Bukan tak mungkin,
hakim MK akan mendapat desakan serupa dari koruptor
ataupun kolaborator pencari
uang haram di MK.
Karena itu, Mahfud menyerahkan penyidikan kasus itu
kepada KPK.
Berbeda dengan Mahfud,
hakim konstitusi Akil Mochtar
justru mengaku mengusulkan
pembentukan MKH kepada
Mahfud. “Saya sudah mengusulkan pada ketua agar membentuk MKH. Langkah ini
perlu demi nama baik kelembagaan MK,” kata Akil seusai
sidang di Gedung MK, kemarin.
Di pihak lain, juru bicara
KPK Johan Budi meminta agar
institusinya tidak dijadikan alat
untuk mengukur apakah MK
itu bersih atau tidak. “KPK
jangan jadi justifikasi apakah
MK itu bersih ataukah tidak
bersih. Urusan KPK adalah
apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau tidak.”
Adapun Refly Harun menyerahkan penilaian kepada
masyarakat menanggapi penolakan MK untuk membentuk
MKH. (MJ/Ide/X-9)
Berita terkait hlm 2

Ini bisa menjadi alasan
untuk meminta kepada
rapat paripurna agar
Tim Pengawas Century
bisa melanjutkan kerja.”
Priyo Budi Santoso
Wakil Ketua DPR
“Ini bisa menjadi alasan bagi
kita untuk meminta kepada rapat paripurna agar Tim Pengawas Century bisa melanjutkan
kerja,” kata Priyo.
Menurut Priyo, kejahatan
penipuan dalam kasus Century
memang sudah diproses dengan
baik. Tapi dugaan korupsi, tindak pidana perbankan, dan
pencucian uang masih dalam
proses sehingga perlu waktu.
Anggota Timwas Century
Mahfudz Siddiq mengatakan
sebenarnya pihaknya ingin kasus Century itu cepat selesai
karena hal itu telah menjadi
beban selama hampir satu tahun. “Timwas mendorong supaya cepat tuntas karena ini
menjadi beban semua pihak.
Tim diperpanjang ini kan mengisyaratkan banyak hal yang belum dituntaskan,” tukasnya.
Menurut rencana, Timwas
Century akan melaporkan hasil
kerjanya secara menyeluruh
dalam Rapat Paripurna DPR
pada besok (17/12). Pada kesempatan itulah diharapkan rapat
mengabulkan perpanjangan
masa kerja timwas hingga tahun
depan untuk menuntaskan kasus tersebut. (Din/X-5)
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FUJITSU RAMAIKAN PASAR KOMPUTER TABLET
PASAR komputer tablet kini kian semarak dengan hadirnya
dua produk terbaru dari Fujitsu, yaitu Lifebook T580 dan
TH550. PC tablet itu dilengkapi fitur teknologi four-point
multisentuh dan metode tiga cara input yang memungkinkan pengguna untuk menulis, mengetik, atau terlibat
dengan gerakan layar sentuhnya. (Media Gadget)

Pria Merampok US$1,5 Juta dari Kasino

2

PERAYAAN NATAL DI 9 HOTEL MEWAH INGGRIS
ANDA ingin menghabiskan liburan Natal kali ini di Eropa?
Jangan lewatkan mampir ke Inggris karena ada beberapa
hotel mewah di sini yang menawarkan paket Natal dengan harga spesial. Mau tahu di mana saja hotel-hotel itu
berada? Berikut informasinya yang kami dapat dari laman
Dailymail.co.uk. (Media Travelista)

3

MINI TERJUN DI RELI DAKAR
BARU-BARU ini tim Monster Energy X-raid merilis gambar
asli MINI Countryman yang disebut sebagai ALL4 untuk
Rally Dakar yang akan datang. Countryman ini bakal
menggaruk pasir gurun. Di Jerman yang tidak ada gurun,
ia digambarkan meluncur di atas salju. (Media Oto)

Gunung Es di Bulan Saturnus
UNTUK pertama kalinya, para ilmuwan kini memiliki bukti kuat
keberadaan gunung es di Titan,
salah satu bulan Planet Saturnus.
Demikian hasil penelitian terbaru
yang dirilis Selasa (14/12).
Seperti lava biasa, gunung itu
dapat memuntahkan air es, hidrokarbon, atau berbagai bahan lainnya ke
atmosfer tebal Titan. Keberadaan
AP/ NASA
gunung es semacam itu bisa membantu memecahkan beberapa misteri tentang siklus karbon Titan. Hal ini dapat
meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di bulan raksasa itu.
“Kami akhirnya memiliki beberapa bukti bahwa Titan adalah dunia yang aktif,” kata
Randy Kirk, seorang ahli geofisika AS di Flagstaff, Arizona, Selasa (14/12).
Kirk dan rekan-rekannya menggunakan pengamatan yang dilakukan pesawat
ruang angkasa Cassini NASA di orbit sekitar Saturnus. Radar dengan visual dan
inframerah yang digunakan menampilkan instrumen pemetaan spektrometer. Cassini
mengambil gambar rinci daerah sekitar Titan atau Sotra Facula. (OL-9)

SEORANG pria bersenjata api baru-baru
ini merampok kasino Bellagio di Las
Vegas, Amerika Serikat, dan membawa
kabur chip atau pengganti uang judi
senilai US$1,5 juta.
Polisi menduga pelaku yang kabur
dengan sepeda motor itu juga terlibat
dalam sejumlah aksi perampokan di Las
Vegas dalam sepekan terakhir.
Perampok mengambil chip yang
nilainya berkisar US$100-US$25 ribu.
Polisi kini bakal mengawasi siapa pun
AP
yang mencoba mencairkan chip itu.
Berdasar rekaman CCTV, perampok yang mengenakan jaket dan helm
bergaris putih terlihat berjalan memasuki kasino dengan membawa senjata
api. Ia nekat mendekati sebuah meja judi dan mengambil seluruh chip yang
ada di atas meja lalu kabur. Polisi mengatakan perampokan terjadi dini hari
waktu setempat dan berlangsung sangat cepat.
Juru bicara Bellagio menegaskan, chip tidak sama dengan uang sebenarnya
dan tidak bisa dicairkan sembarangan. (Mps/AP/I-1)

