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Paula dan Cowell, Reuni di The X Factor
HUBUNGAN ‘benci tapi sayang’ antara Paula Abdul
dan Simon Cowell
A
dipastikan bakal
terulang kembali di
b
sebuah acara
acar pencarian bakat terbaru
The X Factor.
Sebelumnya Paula dan Cowell menSebelumny
jadi juri pada acara pencarian bakat depaling banyak di Amerika
ngan pemirsa p
American Idol.
Serikat, Americ
senang,” kata Paula Abdul saat
“Saya senang
Angeles untuk menjadi juri
tiba di Los An
perdana The X Factor. “Ini
pada audisi pe
yang tidak perlu menimbang
adalah acara yan
ikut atau tidak. Saya senang
apakah harus iku
acara ini. Acara baru dan
bergabung di ac
pengalaman baru,” tambahnya.
koreografer yang hengkang
Penyanyi dan k
dari Idol dua tahun lalu itu bekerja
kembali bersama Cowell, pekemb
nyanyi pop Inggris Cheryl
ny
Cole, dan produser rekaC
man Antonio ‘LA’ Reid.
m

Keempatnya akan menjadi juri The X Factor. Sebagai pembawa acara, jaringan televisi
Fox yang menayangkan acara tersebut telah
mendaulat mantan personel grup Pussycat
Dolls Nicole Scherzinger dan presenter televisi
Inggris Steve Jones.
Sejak awal Cowell tidak bisa menyembunyikan hasratnya untuk mengajak Paula bekerja sama di acara baru yang digagasnya itu.
“Acara ini akan terasa berbeda tanpa Paula
dan saya tidak tahu mengapa harus mengatakan ini. Saya memang sangat merindukannya,”
ujar Cowell, Minggu (8/5).
Mayoritas juri dan presenter acara ini memang diisi selebritas asal Inggris. Karena itu,
acara baru itu bisa dibilang sedang berusaha
meraih perhatian pemirsa di AS. Bergabungnya
Paula dalam tim juri diharapkan akan memberi
warna tersendiri pada acara itu.
Cowell memang telah menjadi ikon di AS dalam 10 tahun terakhir lewat American Idol, tapi
Cole, anggota grup Girls Aloud, ialah wajah

baru di industri hiburan AS. Cole
le belum dikenal di AS meskipun di Inggriss dia dikenal
luas. Di Inggris, Cole juga menjadi
adi juri The X
Factor versi negara tersebut.
Jones, mantan model, juga wajah
ajah baru di AS.
Pemirsa AS lebih mengenal Steve
teve Jones lain
yang merupakan mantan gitaris
is Sex Pistols.
Cowell membutuhkan waktu
tu setahun untuk membentuk tim juri dan presenter
resenter di The
X Factor yang telah dia perkenalkan
kenalkan sejak
Januari 2010.
Pada saat bersamaan, American
ican Idol menghadirkan penyanyi Jennifer Lopez
pez dan vokalis
Aerosmith Steven Tyler sebagai
ai juri.
The X Factor dijadwalkan akan tayang di
Fox pada musim gugur mendatang.
datang.
Pemenang utama ajang ini akan
kan
menerima hadiah uang sebesar
ar
US$5 juta (sekitar Rp45 miliar)
dan mendapatkan kontrak rekaman. (Reuters/LATimes/
Yan/X-8)
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Mantan Bupati Bengkalis
Akui Beri Al-Zaytun Rp6 M

BANK Pembangunan Asia (ADB) dan
negara-negara ASEAN sepakat membentuk dana infrastruktur ASEAN (ASEAN
infrastructure fund/AIF). Hal itu untuk
mendukung pembiayaan pembangunan
infrastruktur dalam rangka mewujudkan
konektivitas negara-negara di kawasan.
Total dana yang akan dihimpun dalam
AIF diperkirakan US$480 juta. Menkeu
Agus Martowardojo mengatakan itu, kemarin, di Jakarta.
“AIF itu kita harapkan akhir 2011 ini sudah bisa diformalkan sehingga 2012 sudah
bisa beroperasi. AIF ini bisa membiayai infrastruktur negara-negara ASEAN, sehingga bisa mendukung konektivitas ASEAN,”
kata Menkeu.
Konektivitas negara-negara di ASEAN
merupakan salah satu perhatian utama
para pemimpin negara di kawasan. Dalam
KTT ke-18 ASEAN yang berlangsung 7-8
Mei lalu di Jakarta, para pemimpin negara
ASEAN menegaskan konektivitas harus
diwujudkan (Media Indonesia, 9/5).
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro merinci, setiap negara memberikan
porsi yang berbeda-beda untuk dana infrastruktur. “Malaysia paling besar US$150
juta, Indonesia US$120 juta, ADB antara
US$120juta-US$150 juta,” katanya.
Ditemui terpisah, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan,
dalam menyambut konektivitas ASEAN
Indonesia menyiapkan lima pelabuhan
besarnya. Kelima pelabuhan itu yakni
Belawan, Sumatra Utara, Tanjung Priok,
Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Makassar, serta satu pelabuhan di Kalimantan.
Menurut Bambang, ASEAN punya
rencana mengembangkan 47 pelabuhan di
negara anggotanya. “Kita ingin lima pelabuhan besar kita itu siap untuk konektivitas
ASEAN.”
Kendati demikian, Indonesia tetap
menunggu proyek-proyek mana yang
menjadi prioritas ASEAN. Bambang juga
menegaskan, investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek konektivitas
ASEAN, khususnya pada infrastruktur
transportasi.
Pasalnya, AIF masih minim. “ASEAN
membutuhkan dana sekitar US$60 miliar
per tahun untuk infrastruktur pelabuhan,”
ujarnya. (Tup/NG/Mad/Ant/X-10)

Dana dikucurkan mantan
bupati dalam dua kali periode
jabatan.

k

ASEAN Galang
US$480 Juta
untuk
Infrastruktur

RUDI KURNIAWANSYAH
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ANTAN Bupati Bengkalis, Riau,
Syamsurizal akhirnya mengakui pihaknya mengucurkan
bantuan sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan pusat pendidikan Islam/
ponpes Al-Zaytun dan pertanian terpadu di
Pulau Rupat. Bantuan diperoleh dari APBD
Bengkalis. Setelah itu, Syamsurizal mengaku
menghentikan proyek tersebut.
”Saya yang minta hentikan karena saya dapat informasi dugaan keterlibatan Al-Zaytun
dengan Negara Islam Indonesia, Darul Islam,
dan Tentara Islam Indonesia,” kata Syamsurizal di Pekanbaru, kemarin.
Syamsurizal yang kini menjabat Kepala
Inspektorat Pemprov Riau sebelumnya membantah mengeluarkan uang untuk pembangunan ponpes yang dipimpin Syaikh Abdul Salam
Panji Gumilang itu (Media Indonesia, 9/5).
Ketua Harian Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII Riau itu menegaskan siap
memberikan penjelasan kepada DPRD Bengkalis yang ingin menggelar hak angket terkait
dengan proyek tersebut. ”Saya siap dan saya
akan jelaskan,” ujarnya.
Secara terpisah, Wakil
Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang juga
mantan anggota DPR RI
pemilihan Riau periode
2004-2009, Azlaini Agus,
mengungkapkan tiga
penyimpangan dana
APBD Bengkalis yang
diduga diberikan kepada proyek Al-Zaytun
yang dipimpin tokoh
yang disebut-sebut
pemimpin NII Komandemen Wilayah
9 itu.
Pertama, pengalokasian
dana APBD Bengkalis yang
jumlahnya sangat besar atau
lebih dari Rp100 miliar kepada
badan hukum atau yayasan yang
bukan milik daerah dan tidak berdomisili hukum di Bengkalis.

Kedua, seharusnya rencana pembangunan Anak hilang
pesantren Al-Zaytun sebesar Rp156 miliar
Di sisi lain, Forum Ulama Umat Indonesia
cukup dibagi ke 13 kecamatan sehingga bisa menerima laporan 26 pelajar hilang yang dimemiliki pesantren dengan anggaran kira-kira duga direkrut NII KW 9.
Rp14 miliar.
Di Bogor, Jabar, dua mahasiswa semester
Ketiga, proyek tersebut dikerjakan sebuah 8, sebuah universitas di Depok, yang hilang,
perusahaan milik pemimpin pesantren Al- ditemukan di Klaten, Jateng. Mereka kini teZaytun tanpa tender. “Saya punya bukti penge- ngah berada di kantor polisi setempat.
luaran uang untuk proyek Al-Zaytun,” ungkap
Di Serang, Sarjono Kartosuwiryo, anak
Azlaini (lihat tabel).
pendiri Negara Islam Indonesia
Menurut Wakil Ketua DPRD
NII Sekarmadji Maridjan KartoKirimkan tanggapan
Bengkalis periode 2004-2009 Basuwiryo, membuat nota kesepaAnda atas berita ini
gus Santoso, pendanaan proyek
haman di Hotel Ledian, Serang,
melalui e-mail: interupsi
Al-Zaytun di Pulau Rupat diangBanten, kemarin.
@mediaindonesia.com
garkan Bupati Syamsurizal di atau mediaindonesia.com
Dalam kesepahaman tersebut,
APBD Bengkalis sejak periode
Sarjono Kartosuwiryo mengim1999-2004 dan 2004-2009. “Manbau semua anggota ataupun
tan Bupati Bengkalis Syamsurizal dan bupati pengurus NII untuk meninggalkan tindakan
yang baru, Herliyan Saleh, harus menjelaskan ilegal tersebut.
hal ini,” pintanya.
“Mulai hari ini (kemarin), tolong hentikan
Kejaksaan Tinggi Riau berjanji akan mene- semua itu karena rakyat Indonesia sudah culusuri kasus tersebut. “Kita akan cek,” kata kup menderita,” tandasnya.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati
Sarjono Kartosuwiryo hadir dalam Forum
Riau Andri Ridwan.
Silaturahim Anak Bangsa (FSAB) di Serang,
Saat menanggapi hal itu, Sekretaris Ponpes 8-9 Mei.
Al-Zaytun, Indramayu, Jabar, Abdul Halim
Pertemuan dihadiri 250 mantan NII dari
yang dihubungi via telepon enggan buka Banten, yang menyosialisasikan empat pilar
mulut. “Kami selaku yayasan tidak berhak negara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI,
menjawab. Yang berhak adalah Syaikh.”
dan Bhinneka Tunggal Ika. (TH/DD/EM/
Namun, ketika Media Indonesia meminta ber- Pri/WB/X-6)
bicara dengan Panji Gumilang, dijawab bahwa
yang bersangkutan sedang istirahat.
rudi@mediaindonesia.com

Biaya
Gedung Baru
DPR
Dipangkas
KENDATI berbagai kalangan mendesak
agar pembangunan gedung baru DPR
dibatalkan, legislatif sebagai pengusul dan
pemerintah sebagai pemegang anggaran
bergeming. Keduanya tetap setuju pembangunan gedung baru DPR.
Hanya saja, pemerintah memangkas
anggaran dari semula Rp1,138 triliun menjadi Rp800 miliar. Ketinggian gedung pun
dikurangi, dari rencana 36 lantai menjadi
26 lantai.
Anggaran dipecah untuk pembangunan
gedung baru Rp777 miliar, sedangkan Rp23
miliar untuk merenovasi gedung lama. “Ini
biaya maksimum dengan standar harga di
Jakarta,” kata Menteri Pekerjaan Umum
(PU) Djoko Kirmanto di Istana Negara,
kemarin.
Itu berarti sudah empat kali anggaran
pembangunan gedung baru DPR dipangkas. Gedung berbentuk huruf U terbalik
itu awalnya dianggarkan Rp1,8 triliun, lalu
direvisi menjadi Rp1,6 triliun, dipangkas
lagi jadi Rp1,13 triliun, dan kini Rp777
miliar.
Pemangkasan dilakukan setelah Kementerian PU dan Setjen DPR melakukan
evaluasi. “Gedung lama DPR masih dapat
dimaksimalkan sehingga kebutuhan gedung baru berkurang,” kata Joko.
Joko juga memastikan pemerintah tidak
mengizinkan pemberian fasilitas spa dan
kolam renang dalam gedung baru itu.
Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan
sepenuhnya hasil kajian itu kepada Badan
Urusan Rumah Tangga DPR. “Mau 10
lantai, 26 lantai, terserah, nanti diserahkan
ke BURT. Dari semula 27 ke 36 lantai kita
juga tak mengerti,” kata Marzuki Alie,
kemarin.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso
mengapresiasi Kementerian PU. “Apa pun
hasilnya akan kita terima dengan lapang
dada.”
Namun, Ketua Komisi I DPR dari Fraksi
PKS Mahfudz Sidik berharap agar pembangunan gedung baru DPR dibatalkan.
“Efisiensi anggaran bukan solusi. Mau
dikecilkan atau dibesarkan, masyarakat
tetap menolak. Batalkan saja.”
Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo juga
menyayangkan pengkajian Kementerian
PU yang hanya menurunkan biaya pembangunan gedung baru. “Pengkajian mestinya
harus dilihat dari efektivitasnya, yakni perlu
atau tidak dibangun saat ini.” (AO/*/X-7)
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Lhok Seumawe Rilis K
KT
KTP Elektronik

Zuckerberg Beli Rumah Seharga Rp36 Miliar

BACAAN FAVORIT

PEMERINTAH Kota Lhok Seumawe,
Nanggroe Aceh Darussalam, akan mulai meluncurkan kartu tanda penduduk
dengan sistem elektronik atau e-KTP
pada Agustus 2011 dengan target 130
ribu jiwa.
Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Lhok Seumawe T Adnan di Lhok Seumawe, kemarin, mengatakan proses pembuatan KTP dengan
tampilan baru tersebut akan memuat
sejumlah data pemegang. Pihaknya kini
ANTARA/DEWI FAJRIANI
mulai menyiapkan tahapan pembuatan
KTP tersebut, seperti pendataan dan
penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) serta pembuatan e-KTP.
Pada proses pembuatan e-KTP tersebut, penduduk akan difoto ulang dan
diambil sidik jari. Itu akan dilaksanakan di kecamatan. “Dalam satu kecamatan,
kami konsentrasikan pada dua tempat,” ujar Adnan.
Apabila sudah siap, akan diserahkan kepada kepala desa masing-masing
untuk diserahkan kepada warga. Menurut Adnan, dalam proses pembuatan
e-KTP tersebut tidak dikenai biaya apa pun. (Ant/OL-5)

KARENA membeli rumah mewah pribadi seharga US$7 juta (sekitar Rp36 miliar), Mark Zuckerberg, 27, bisa disebut pemuda yang
pertama kali mampu mewujudkan itu. Meski begitu, jangan dikira
pendiri Facebook itu akan mengalami kesulitan finansial untuk
melakukannya.
Dengan kekayaannya yang ditaksir mencapai US$13,5 miliar,
boleh dibilang pembelian rumah tersebut termasuk hal remeh bagi
Zuckerberg. Luas rumah di Palo Alto, California, itu 5.617 meter
persegi dan berdiri di atas tanah 17.100 meter persegi.
Rumah tersebut terdiri dari 5 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang makan, ruang musik, dan teras berkaca. Di halaman belakang
terdapat kolam air asin, spa, sebuah gazebo dengan perapian, dan
garasi mobil.
Asal tahu saja, Crescent Park merupakan kawasan elite. Ratarata satu rumah di kawasan ini dijual US$1,9 juta pada Februari.
Rumah baru sang miliarder muda itu sejatinya berasal dari
bangunan lama yang didirikan William A Newell, seorang
dokter dan politikus yang pernah mengatur daerah tersebut
di akhir abad ke-19. Lantas rumah itu sempat diratakan
dengan tanah dan dibangun kembali oleh dokter lain pada
1903. (Forbes/OL-5)
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SETELAN TEPAT UNTUK WAWANCARA KERJA
SUDAH siap menjalani wawancara kerja pertama Anda? Jika
wawancara berlangsung di lingkungan korporat, Anda tentu juga
ingin terlihat profesional. Kemeja berkancing atau blus berkerah
dalam nuansa warna netral seperti putih sangat penting untuk
dipadupadankan dengan setelan terpisah. (Media Perempuan)
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LENSA KONTAK KHUSUS ATASI MIOPIA
LENSA kontak ini dikenakan hanya pada malam hari dan dilepaskan di pagi hari. Lensa ini dirancang khusus untuk memulihkan
penglihatan hingga normal hari demi hari tanpa perlu menggunakan
kacamata atau lensa kontak lain. Miopia pada anak-anak dapat
diperlambat atau bahkan dihentikan dengan memakai lensa kontak
khusus ini. (Media Hidup Sehat)

3

ISI ULANG BATERAI PONSEL DENGAN SUARA
TIM ilmuwan Korea merancang sebuah gadget yang membantu
pengisian ulang baterai ponsel hanya dengan berbicara. Teknologi
ini mengubah suara saat percakapan sedang berlangsung di ponsel
menjadi listrik. Semakin besar volume suara menghasilkan daya
pengisian ulang yang besar juga. (Media Gadget)

AP/NATI HARNIK

