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Winfrey Punya Saudara Perempuan
DALAM suasana penuh haru, ratu
tu acara bincang-bincang
ternama asal Amerika Serikat, Oprah
ah Winfrey, memperkenalkan saudara tirinya bernama Patricia
ia di hadapan publik yang
menonton acaranya.
“Ini adalah keajaiban di atas keajaiban,”
eajaiban,” ujar pemandu
acara The Oprah Winfrey Show ini sambil
mbil menyambut seorang
perempuan berusia 48 tahun, yaknii Patricia.
Winfrey mengaku terharu saat mengetahui ia ternyata
memiliki seorang saudara perempuan.
uan. Keduanya pertama
kali bertemu saat perayaan Thanksgiving,
sgiving, akhir Desember
lalu.
Di hadapan penggemarnya, Winfrey
nfrey juga menceritakan
perjuangan sang adik selama mencari
ncari ibu kandungnya,
Vernita Lee, yang juga ibu kandung
g Winfrey. Patricia lahir
di Milwaukee pada 1963. Saat itu, Winfrey yang berusia
delapan tahun tinggal bersama ayahnya
hnya dan mengaku
tidak tahu-menahu ibunya hamill dan melahirkan
seorang anak.
Lee yang baru-baru ini terkena stroke
roke ringan
menyatakan, ia tidak pernah memberi
mberi tahu
Winfrey perihal adiknya itu. “Saya khawatir
semua ini mengubah pandangan Winfrey terhadap saya. Saya
mengakui ini adalah perbuatan
yang buruk, menyerahkan anak
ak
yang baru lahir kepada orang lain,”
in,”
ungkap Lee yang meninggalkan Patricia
atricia
di rumah sakit dengan alasan tidak mampu
merawat bayi.
Winfrey mengisahkan, Patricia berpindahpindah dari satu panti asuhan ke panti
anti asuhan
lain, hingga akhirnya diadopsi saat berusia
tujuh tahun. Tanpa sengaja, sebuah
h koran lokal
memberitakan kisah hidup Vernita
ta Lee, termasuk
cerita soal dua anaknya. Seluruh informasi yang
diungkapkan Lee ternyata cocok
k dengan kisah
adopsi Patricia.
“Seketika itu, bulu kuduk saya berdiri, karena
tahu saya punya saudara kandung dan kami memiliki nama yang sama,” ujarnya.
Patricia juga menemui anak dari saudara
audara perempuan Winfrey yang meninggal duniaa di Milwaukee
dan melakukan uji DNA. Hasilnya menunjukkan
keduanya memiliki hubungan darah.
h.
Kendati bisa meraup uang banyak
k dari kisah
pertemuannya dengan sang kakak,
k, Patricia
mengaku tidak berminat menjualnya
ya kepada
media atau mengumbarnya kepada
da orang
lain selain Winfrey.
“Urusan keluarga harus ditangani
gani keluarga, bukan orang lain karena itu
tu tidak
adil,” ujar Patricia. (Mps/AP/X-8)

Setelah Kapolri menyatakan Cirus Sinaga
tersangka, Kejagung hingga kemarin masih
membiarkan Cirus berkeliaran.
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Cirus Sinaga
DINNY MUTIAH

Umum Bareskrim Mabes Polri
Brigjen Agung Sabar Santoso
pun enggan menegaskan status
Cirus. “Tunggu saja, masih berproses ini,” kata dia, kemarin.
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EJAKSAAN Agung
(Kejagung) bersikap
tidak tegas atas status Cirus Sinaga. Setelah Kapolri Jenderal Timur Sanksi
Pradopo menyatakan Cirus terCirus sendiri hingga kesangka, Senin (24/1), Kejagung marin belum diberhentikan.
masih mengambangkan posisi Jaksa Agung Muda Bidang
jaksa yang diduga memalsukan Pengawasan Marwan Effendy
rencana tuntutan Gayus Tam- mengatakan Kejagung tidak
bunan itu.
bisa memberhentikan Cirus
Kapuspenkum Kejagung karena hingga kini kepolisian
Agung Babul Khoir mengata- belum menyerahkan berkas
kan, kemarin, pada 8 Novem- penyelidikan.
ber 2010 pihaknya sudah me“Syarat pemberhentian senerima surat pemberitahuan mentara kalau jaksa itu ditangdimulainya penyelidikan Cirus kap diikuti penahanan. Kedua,
dengan status tersangka. Na- kalau berkasnya dilimpahkan
mun, saat Cirus ke Mabes Polri ke pengadilan menurut PP 20
pada 12 Januari 2011, statusnya Tahun 2008 tentang Hukuman
terlapor. “Kemarin (Senin, Disiplin Jaksa,” kata Marwan,
24/1) malam,
kemarin.
Kirimkan tanggapan Anda
Kapolri biJaksa Agung
atas berita ini melalui e-mail:
lang iya (staBasrief Arief
interupsi@mediaindonesia.com
tus Cirus terbahkan meatau mediaindonesia.com
sangka). Tadi
ngatakan pidi TV bilang
haknya tidak
tidak. Jadi, bingung. Namun, akan memberikan dua kali
kita tidak bisa berbuat karena sanksi atas Cirus. “Cirus sudah
itu kewenangan kepolisian,” diberikan sanksi pencopotan
kata Agung, kemarin.
dari jabatan.”
Dalam SPDP bernomor
Cirus, kemarin, masih aktif
B/191/XI/2010/Ditpidum per bekerja. Ia melalui pengacara2 November 2010, Cirus dan nya, Tumbur Simanjuntak,
Haposan dinyatakan sebagai menyatakan belum menerima
tersangka oleh penyidik Polri. surat keterangan sebagai terIa disangka melanggar Pasal sangka. Ia juga membantah
263 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP merekayasa kasus Antasari
tentang Pemalsuan Surat. Na- Azhar.
mun, kejaksaan mengaku berDi sisi lain, Wakil Ketua DPR
kas itu belum diterima.
Priyo Budi Santoso mendesak
“Kalau sudah terdakwa, ada Kapolri memanggil paksa Ciberkasnya. Ini tidak jelas,” kata rus jika perlu. (Mad/*/X-9)
Agung.
Direktur Tindak Pidana dinny@mediaindonesia.com

MIKROLET M-01, M-01A, dan
M-01G jurusan Kampung Melayu-Senen menjadi target tahap
pertama uji coba pembatasan
konsumsi BBM bersubsidi angkutan umum kecil yang segera
diterapkan di Jabodetabek.
Adapun SPBU yang melayani
uji coba berada di lima lokasi di
sepanjang trayek tersebut, seperti SPBU Jatinegara, SPBU
Jatinegara Kecil, SPBU Matraman di samping SPBU Shell,
SPBU Matraman, dan SPBU
Kramat Raya.
“Nanti mikrolet ditempeli
stiker uji coba dilengkapi barcode sehingga petugas SPBU
dapat memindai trayek dan
berapa kuota BBM. Jarak Kampung Melayu-Senen sekitar 15
km. Sekali jalan pergi pulang
butuh 2 l. Kalau sehari mikrolet
melayani trayek itu 10 kali, berarti butuh 20 l. Itu kuotanya,”
kata Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan
Suroyo Alimoeso, kemarin.
Suroyo berharap uji coba
yang bisa dimulai pekan depan

Nanti mikrolet
ditempeli stiker uji
coba dilengkapi barcode
sehingga petugas SPBU
dapat memindai trayek
dan berapa kuota BBM.”
Suroyo Alimoeso
Dirjen Perhubungan Darat

REUTERS/ GEORGE BURNS

Jejak UFO Sleman Buatan Manusia
LEMBAGA Penerbangan dan
Antariksa Nasional memastikan crop circle (lingkaran
berpola) di Dusun Rejosari,
Desa Jogotirto, Kecamatan
Berbah, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
buatan manusia. Kesimpulan itu diperoleh setelah Tim
Lapan melakukan penelitian
di lapangan kemarin.
Kepala Pusat Pemanfaatan
Sains Antariksa Lapan Sri Kaloka menemukan bekas lubang di
tengah pola dengan kedalaman
sekitar 25 cm dan berdiameter 4
cm yang diduga tempat untuk

menancapkan tongkat atau pipa
guna menggerakkan alat untuk
merobohkan batang padi.
“Kami menemukan bekas
batang padi roboh yang ditata
kembali sehingga menunjukkan
lokasi tanaman padi tersebut
pernah dijamah manusia. Di
tempat itu juga tidak ditemukan tanda kebakaran sisa gas
buang,” katanya.
Sebelumnya, warga Dusun
Rejosari dikejutkan munculnya
lingkaran berpola berdiameter
70 meter di atas tujuh petak
sawah, Minggu (23/1). Lingkaran geometris dengan akurasi

Mikrolet
Target Awal
Pembatasan
BBM
Bersubsidi

tinggi itu membuat heboh setelah dikait-kaitkan dengan mendaratnya benda angkasa luar,
UFO (unidentified flying object),
di kampung tersebut.
Penjelasan Lapan tak jauh
beda dengan di situs Studentmagz.com yang memuat pengakuan seorang mahasiswa
membuat crop circle di Dusun
Rejosari itu. Ia dan rekan-rekannya mengaku kuliah jurusan
matematika dan pertanian.
Selain Lapan, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir dan
Badan Tenaga Nuklir Nasional juga melakukan penelitian

di lapangan. Hasil penelitian
sementara tidak ditemukan
anomali dan zat radioaktif di
areal lingkaran tersebut.
Antusiasme warga melihat
crop circle menimbulkan korban
jiwa. Aldo, seorang mahasiswa,
tewas setelah tergelincir dari
Bukit Suru saat akan menyaksikan crop circle.
Setelah muncul di Sleman,
lingkaran dengan pola yang
sama tapi agak kecil (diameter
25 meter) ditemukan di Dusun
Wanujoyo, Sri Martani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. (AT/
FU/X-6)
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CROP CIRCLE KEDUA: Warga melihat fenomena crop circle berdiameter sekitar 25 meter di areal persawahan Dusun Wanujoyo, Sri Martani,
Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta, kemarin.

ini menjadi ancang-ancang penerapan program pembatasan
konsumsi BBM bersubsidi
angkutan penumpang maupun
barang berpelat kuning mulai
April 2011.
“Setelah itu semua angkutan
umum penumpang dan barang
dilengkapi radio frequency identification (RFId). Kami bersama
pemda dan Dishub mengevaluasi setiap minggu. Apakah
ini efektif,” ujar Suroyo.
Evaluasi perlu dilakukan
untuk mencegah penyalahgunaan. Jika ditemukan pelanggaran, polisi dan Dishub DKI
akan mencabut izin operasi
untuk waktu tertentu atau hukuman pidana.
Namun, Kepala Dishub
DKI Udar Pristono menjamin
pelaksanaan pembatasan BBM
bersubsidi tidak akan menyimpang dari aturan. Pasalnya,
setiap angkutan yang masuk
SPBU sudah ditempeli stiker.
Menurut Plh Kabid Angkutan Darat Dishub DKI Jakarta
Syafrin Lupito, kini di DKI
Jakarta terdapat 12.084 angkutan kecil, 14.424 angkutan
lingkungan, dan 24.324 taksi
yang mengonsumsi premium
serta 4.960 angkutan sedang
dan 4.507 angkutan besar yang
menggunakan solar.
Sementara itu, jumlah angkutan umum nasional kini
mencapai 937 ribu unit, yakni
sekitar 40%-nya mengonsumsi
premium. (CS/Ssr/X-15)
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BACAAN FAVORIT
Sepupu T Rex Ditemukan
temuka
k di China

Nenek Jepang Cetak Buku Puisi Terlaris

SEBUAH tim arkeologi menemukan fosil dinosaurus yang
diyakini merupakan sepupu
dekat tyrannosaurus rex (T
rex) di China. Spesies baru
ini diberi nama Linhenykus
monodactylus, sesuai dengan
nama Kota Linhe, Mongolia,
yang berdekatan dengan
lokasi penemuan fosil ini.
AP/ SCIENCE, MIKE HETTWER
Para peneliti menyebutkan, dinosaurus ini memiliki cakar tunggal di setiap sisi tubuh bagian atas.
Linhenykus yang diperkirakan memiliki berat tidak lebih dari seekor burung
beo besar ini hidup sekitar 84 juta hingga 75 juta tahun lalu. Tim arkeologi
internasional menemukan sebagian kerangka, termasuk tulang belakang,
bagian depan, kaki belakang, dan panggul hewan ini. Michael Pittman dari
Universitas College London, yang menjadi anggota tim, mengatakan Linhenykus merupakan dinosaurus yang sulit untuk mengintimidasi hewan lain.
“Anda bisa melihat tubuhnya yang kecil. Mungkin tidak lebih tinggi dari
pinggul dan memiliki tengkorak yang kecil. Bukti yang ada menunjukkan
hewan ini merupakan pemakan serangga,” jelasnya. (BBC/OL-04)

USIA boleh dibilang sudah uzur, 99 tahun. Namun, itu tidak
menghalangi Toyo Shibata untuk berkarya dan menikmati masa
kesuksesan sebagai penulis.
Wanita Jepang ini mengeluarkan buku pertama antologi puisi,
yang bertajuk Don’t Be Frustrated (Jangan Terlalu Frustrasi) pada
2010. Ternyata, penjualan buku terbitan pribadi tersebut meledak
sehingga masuk Top 10 Best Sellers 2010, menurut Touhan, salah
satu penerbit buku terbesar di Jepang.
Minggu lalu, terdongkrak oleh publikasi yang sedikit terlambat dari sebuah program dokumenter televisi pada Desember,
penjualan buku tersebut telah menembus 1,5 juta kopi, menurut
penerbit Asukashinsha. Padahal, di Jepang, buku puisi dianggap
sukses jika bisa mencapai 10.000 kopi. Uniknya, Shibata baru
memegang pulpen (untuk menulis puisi) pada usia 92 tahun.
Antologi puisi Shibata yang jumlahnya 42 buah itu lebih banyak
bercerita soal cinta, mimpi, dan bergantung pada harapan. Namun,
REUTERS/ ASUKASHINSHA
isi puisi-puisinya telah menjadi katarsis warga Jepang, yang telah
terkuras oleh pusaran globalisasi yang berputar cepat saat ini. “Saya masih hidup di usia sekarang ini,
terima kasih kepada keluarga, teman-teman, perawat, dan dokter saya. Dan saya mengubah ucapan
terima kasih saya (kepada mereka) dalam bentuk puisi. Terima kasih, saya sangat bahagia,” ujar Shibata,
yang Juni nanti genap berusia 100 tahun. (*/OL-11)
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KATE MIDDLETON
TINGGALKAN BISNIS KELUARGA
SETIAP calon pengantin agaknya tahu kesibukan mempersiapkan pernikahan bisa menguras sebagian besar waktu. Hal itulah
yang dirasakan calon putri Inggris, Kate Middleton, yang dalam
95 hari lagi akan menikah dengan Pangeran William. (Media
Perempuan)
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BMW SERI 5 LISTRIK UNTUK CHINA
SURAT kabar di China melaporkan bahwa bersamaan dengan
kemitraan dalam bentuk joint venture BMW dengan Brilliance China
Automotive Holdings Ltd, perusahaan mobil Jerman tersebut akan
mengembangkan mobil listrik yang diambil dari sedan BMW Seri
5 untuk dijual di China. (Media Oto)
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KERANG LAUT
PULIHKAN KELUMPUHAN
KANDUNGAN gula yang terdapat pada kerang laut ternyata bisa
dijadikan bahan bagi pengobatan cedera tulang belakang. Otomatis,
hal itu memberikan sebuah harapan baru bagi penderita lumpuh
akibat penyakit maupun kecelakaan. (Media Hidup Sehat)

