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GEE Hoo Giok, 78 tahun, diganjar hu-
kuman penjara 1 tahun setelah dinyata-
kan bersalah menganiaya seorang PMI 
bernama Ismiati. Selain itu, Gee juga 
diharuskan membayar denda HKD 500 
karena meterminasi Ismiati saat PMI itu 
masih dalam kondisi sakit luka bakar.

“Mengapa kamu melakukan ini ke-
padaku? Aku tidak melakuannya, aku 
tidak melakukannya, kenapa kamu tega 
melakukan ini kepadaku?”, kata Gee 
sesaat setelah Hakim C.H. Li menjatuh-
kan vonis penjara tersebut pada sidang 
Pengadilan Distrik, Senin, 19/11/2018.

Gee yang sudah uzur ini tampak ke-
bingungan saat petugas menuntunnya 

masuk ruang khusus untuk langsung 
dibawa ke penjara. Sementara keluarga 
dan teman-teman Gee yang hadir di si-
dang langsung riuh dan berbicara den-
gan suara keras menentang vonis hakim 
itu.

Ismiati mulai bekerja kepada Gee 
pada Maret tahun lalu. Semula, Gee 
memperkerjakan Ismiati untuk menjaga 

suaminya yang sakit-sakitan. Namun 
sebelum visa kerja PMI ini turun, suami 
Gee telah meninggal dunia.

Ismiati menyatakan kepada SUARA, 
sejak awal Gee selalu marah-marah ke-
pada PMI ini. Kerap kali, Gee menyalah-
kan Ismiati atas kematian sang suami. 

Tuang air panas ke punggung 
Ismiati, Majikan diganjar bui

Minion jago bulutangkis Indonesia berhasil meraih gelar juara ganda putra Hong Kong Open 2018.

Bersambung ke halaman 2

Oleh Veby Mega 



2 22 November 2018SUARA.COM.HK WARTA

Laga final ganda putra Hong Kong Open 2018. Foto: Ghala Erick

Di benak Gee, seandainya visa Ismiati 
cepat turun dan PMI itu mulai kerja, 
maka sang suami ada yang merawat se-
hingga tak sampai meninggal dunia.

Awalnya Ismiati berusaha memaklu-
mi tuduhan Gee dan mencoba bersabar. 
Namun pada 29 Maret 2017, Gee yang 
menuangkan air panas ke punggung 

Ismiati saat PMI itu sedang bekerja. Tak 
lama setelahnya, Gee membawa Ismiati 
ke agen dan meterminasi kontraknya.

Pada awal Oktober 2018, Pengadilan 
Distrik menyatakan Gee Hoo Giok ter-
bukti bersalah atas dua dakwaan yaitu 
penganiayaan sehingga menyebabkan 
luka di badan dan melanggar isi kontrak 
kerja karena meterminasi Ismiati saat 
PMI itu sedang sakit.

Meski demikian, pada sidang vonis di 
Pengadilan Distrik, Senin, (19/11/2018), 
Pembela menyatakan bahwa Gee tetap 
menolak mengaku bersalah. 

Pembela memprotes keputusan 
Hakim Li menyatakan Gee bersalah ka-
rena Pembela menganggap tak ada buk-
ti jelas bahwa Gee dengan sengaja men-
uangkan air panas ke punggung Ismiati, 
dan bukannya kecelakaan semata.

“Selain itu, kami juga ingin Yang 
Mulia (Hakim) mempertimbangkan  
usia lanjut terdakwa, dan juga terdakwa 
mengalami depresi secara klinis karena 
kehilangan suami dan harus berhada-
pan dengan pekerja rumah tangga yang 
baru,” kata Pembela sesaat sebelum 
Hakim Li menjatuhkan vonis.

Pembela juga minta Hakim Li mem-
pertimbangkan bahwa Gee yang uzur 

ini sudah dalam kondisi pikun dan da-
lam kondisi emosional yang tidak baik 
ketika insiden itu terjadi.

Hakim Li sempat menunda sidang 
selama 20 menit sebelum akhirnya men-
gurangi vonis penjara dari 15 bulan 
menjadi 12 bulan karena usia Gee yang 
sudah lanjut, namun tetap menjatuhkan 
sanksi HKD 500 atas pelanggaran kon-
trak kerja.*

Ngotot tak mengaku bersalah...
Dari halaman 1

Minion Juara Ganda Putra 
Hong Kong Open 2018
PASANGAN ganda putra Indone-
sia yang dijuluki The Minion menjadi 
juara Hong Kong Open 2018, Minggu 
(18/11/2018). Setelah pekan lalu mem-
pertahankan gelar di Fuzhou China 
Open 2018, 

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fer-
naldi Gideon naik podium juara setelah 
mengalahkan unggulan keempat dari 
Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, 
dengan relatif mudah, 21-13, 21-12.

Penampilan Kevin/Marcus pada laga 
final memang begitu luar biasa. Kamura/
Sonoda sama sekali tak diberi kesempatan 
untuk mengembangkan permainan.

Pasangan rangking satu dunia ini ter-
us memberikan tekanan hingga mereka 

selalu unggul jauh dalam perolehan an-
gka.

“Kami bisa langsung in dari awal, 
nggak menyangka juga mereka tampil 
seperti itu, karena biasanya pertemuan 
dengan mereka selalu ramai,” kata Mar-
cus soal pertandingan.

“Tadi kami bisa langsung menekan 
lawan, dari masuk lapangan sudah 
siap. Saat sudah menekan begitu kami 
tidak mau lepas, bahaya kalau mere-
ka berkembang, mainnya bisa ramai 
banget. Jadi kami tekan terus,” tambah-
nya.

“Kalau dibilang menang mudah sih 
tidak. Tapi hari ini kami memang lebih 
siap dan jarang sekali membuat kesala-
han sendiri. Selalu tekan lawan terus,” 
komentar Kevin.*

Oleh Ario Adityo
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Kerjasama Kepolisian 
atasi terorisme
KAPOLRI Jenderal Pol Muhammad Tito 
Karnavian menuturkan, Polri siap men-
jalin kerja sama yang lebih erat dengan 
Kepolisian Hong Kong.  Kerja sama ini 
terkait penanggulangan terorisme dan 
radikalisme. Hal itu dikatakan Tito 
saat pertemuan bilateral antara dirinya 
dengan Commissioner of Hong Kong 
Police Force, Lo Wai-Chung Stephen 
saat hari kedua Sidang Umum Interpol 
ke-87 di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin 
(19/11/2018). 

“Polri siap membagikan pengala-
man kepada Kepolisian Hong Kong 
dalam penanggulangan terorisme dan 
radikalisme. Kerja sama juga akan di-
wujudkan dengan tukar menukar infor-
masi serta penyelenggaraan pertemuan 
secara rutin secara formal maupun in-

formal,” tutur Tito dalam keterangan 
tertulis. 

Selain itu, Polri juga menjalin kerja 
sama dengan Kepolisian Hong Kong da-
lam penanggulangan kejahatan narkoti-
ka. 

“Khusus dalam kerja sama penang-
gulangan kejahatan narkotika, Kapolri 
dan Commissioner of Hong Kong Police 
Force juga sepakat bahwa hal tersebut 
tidak kalah penting untuk terus diting-
katkan. Dengan jumlah penduduk kelas 
menengah yang besar, Indonesia telah 
tumbuh menjadi pasar sangat potensial 
bagi perdagangan ilegal narkotika,” tu-
tur Tito. 

Tito mengatakan, kerja sama antara 
Polri dan Kepolisian Hong Kong juga 
sangat strategis lantaran terdapat lebih 
dari 150.000 warga negara Indonesia 
(WNI) di Hong Kong. 

Sementara, Commissioner of Hong 
Kong Police Force, Lo Wai-Chung Ste-
phen menyampaikan, kehadiran atase 
Polri di Hong Kong berperan besar da-
lam mengatasi berbagai permasalahan 
warga negara Indonesia di Hong Kong. 

Meskipun Hong Kong secara umum 
dalam kondisi aman, namun tidak 
menyurutkan kesiapsiagaan dan ke-
waspadaan Kepolisian Hong Kong 
terhadap ancaman terorisme dan 
radikalisme. 

Terlebih potensi ancaman terorisme 
dan radikalisme telah menyebar ke 
seluruh negara di dunia .

Sehingga, Kepolisian Hong Kong 
mengucapkan terima kasih atas kerja 
sama yang telah terjalin baik tersebut. 
Tak hanya itu, Kepolisian Hong Kong 
juga mengapresiasi keberhasilan dan 
reputasi tingkat global yang dimiliki 
Polri dalam penanggulangan terorisme 
dan radikalisme.

 “Tidak seperti Polri yang memiliki 
pengalaman panjang dalam penang-
gulangan terorisme dan radikalisme, 
Kepolisian Hong Kong belum memiliki 
cukup pengalaman dalam menghadapi 
kasus-kasus terorisme dan radikalisme,” 
kata Lo. 

Oleh karena itu, Kepolisian Hong 
Kong berharap kesediaan Polri untuk 
menjalin kerja sama yang lebih erat 
khususnya dalam penanggulangan 
terorisme dan radikalisme. Dalam per-
temuan tersebut, Kapolri didampingi 
Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Arief 
Sulistyanto, Kadiv Hubungan Interna-
sional Polri Irjen (Pol) H. S. Maltha, serta 
Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brig-
jen (Pol) Napoleon Bonaparte. 

Sedangkan Commissioner of Hong 
Kong Police Force didampingi Director 
of Crime and Security Li Chi-Hang, As-
sistantCommissioner of Police Personal 
Wing, Siu Chak-Yee, dan Head of NCB 
Hong Kong Liu-Wing-Yip.*

Oleh Pratama

KAPOLRI dan Commisioner of Hong Kong Police Force bertemu di Dubai.
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Marak Buku Nikah Palsu, Kemenag 
Akan Luncurkan Kartu Nikah
UNTUK mengatasi maraknya pemalsu-
an buku nikah di Indonesia, Kemen-
terian Agama (Kemenag) akan segera 
meluncurkan kartu nikah dengan kode 
quick response (QR).

Menurut berita yang dilansir Tempo.
co, kartu nikah tersebut selain nantinya 
akan dapat dibaca dengan mengguna-
kan barcode atau QR scanner juga akan 
tersambung dengan aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen Nikah berbasis 
website (Simkah web).

“Kartu Nikah ini akan berisi tentang 
informasi pernikahan yang bersang-
kutan seperti nama, nomor akta nikah, 
nomor perforasi buku nikah, tempat 
dan tanggal nikah,” kata Direktur Jen-
deral Binmas Islam, Muhammadiyah 
Amin seperti dikutip Tempo, Minggu 

(11/11/2018).
Menurut Amin, sebelum diluncurkan 

oleh Menteri Agama Lukman Hakim 
Saifuddin pada 8 November 2018, ap-
likasi Simkah Web telah diujicobakan 
kepada KUA di seluruh provinsi sejak 
Juni 2018. 

Peluncuran aplikasi merupakan tin-
dak lanjut dari nota kesepahaman an-
tara Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 
20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pe-
manfaatan Nomor Induk Kependudu-
kan, Data Kependudukan dan KTP El-
ektronik dalam Lingkup Kementerian 
Agama.

Lebih lanjut Amin menjelaskan bahwa 
aplikasi Simkah Web tersebut memili-
ki beberapa keunggulan, diantaranya 
mudah digunakan karena input data 
yang dilakukan cukup memasukan No-

mor Induk Kependudukan (NIK) maka 
formulir nikah sudah terisi dengan da-
ta-data isian yang diperlukan dalam 
membuat akta nikah, buku nikah, dan 
kartu nikah.

Selain dilengkapi fitur untuk mence-
tak kartu nikah dan survei kepuasaan 
masyarakat, aplikasi Simkah Web juga 
menyediakan menu layanan publik 
yang dapat diakses secara online yai-
tu untuk pendaftaran nikah dan dap-
at diintegrasikan ke berbagai aplikasi 
layanan yang sesuai dengan kebutuhan 
seperti Aplikasi PNBP online yang saat 
ini sedang dalam proses integrasi.

“Dengan adanya aplikasi ini, pelapo-
ran data peristiwa nikah dengan varia-
bel data yang diinput dapat ditampilkan 
dalam bentuk data statistik seperti data 
usia nikah, pendidikan, dan pekerjaan,” 
ujar Amin, Minggu (11/11/2018).*

Oleh Yuli Riswati

Bentuk Kartu Nikah yang akan diterbitkan Kemenag RI

Kini Bikin E-KTP dan KK Tidak Perlu Surat Keterangan RT/RW
PEMERINTAH Indonesia keluarkan ke-
bijakan baru guna mempermudah pen-
gurusan kartu identitas Warga Negara 
Indonesia (WNI), seperti Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu 
Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak 
(KIA).

Kebijakan baru yang ditandatangani 
oleh Presiden Jokowi pada 18 Oktober 
2018 tersebut berupa Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perpres 
ini merupakan perbaikan dari Perpres 
Nomor 25 Tahun 2008

Menurut keterangan Sekretaris Jen-
deral Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kemendagri, Gede Suratha yang dilan-
sir Tempo.co, sesuai Perpres terbaru, 
untuk  kasus tertentu pengurusan kartu 
identitas tidak lagi membutuhkan surat 
keterangan Rukun Tetangga (RT) dan 
Rukun Warga (RW).

“Urusan yang datanya sudah ada da-

lam database kependudukan tidak per-
lu lagi surat rekomendasi RT dan RW,” 
kata Suratha, Kamis (8/11/2018).

Sebagai contoh urusan yang dimak-
sud, Suratha menyebutkan tentang pe-
rubahan status e-KTP dari Belum Kaw-
in menjadi Kawin yang bisa dilakukan 
dengan cara menunjukkan akte perka-
winan.

Dalam aturan baru juga disebutkan 
bahwa pembuatan e-KTP baru untuk 
saat ini hanya membutuhkan KK. Se-
mentara untuk penerbitan e-KTP ka-

rena pindah datang, yang dibutuhkan 
hanya surat keterangan pindah tempat 
dan KK. Khusus untuk kasus pindah 
tempat, Dukcapil yang nantinya akan 
melakukan pemberitahuan rutin mini-
mal dua kali sebulan kepada Kecamatan 
dan Kelurahan dan diteruskan kepada 
RT dan RW masing-masing mengenai 
warga yang pindah dan datang.

Pengurusan kartu identitas lain yang 
juga tidak membutuhkan surat keteran-
gan RT dan RW adalah pembuatan KK 
baru dan perubahan KK, serta pem-

buatan Akta Kelahiran dan Akta Kema-
tian.

Sementara itu menyoal penerbitan 
KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk 
Orang Asing yang memiliki izin tinggal 
tetap yang berumur kurang dari 17 (tu-
juh belas) tahun dan belum kawin. Per-
pres mengatur bahwa penerbitan KIA 
dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/
Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/
Kota. Untuk selanjutnya, terkait pener-
bitan KIA ini diatur dalam Peraturan 
Menteri.*

Oleh Yuli Riswati

Tahun 2020 penumpang bisa bayar 
MTR pakai QR code di Smartphone
MTR Corp Ltd telah bekerjasama den-
gan AlipayHK untuk memungkinkan 
penumpangnya melakukan pemba-
yaran ongkos perjalanan dengan meng-
gunakan aplikasi di telepon genggam 
mereka mulai pertengahan 2020.

Menurut yang dilansir The Standard, 
wacana tersebut muncul setelah Alipay-
HK berhasil memenangkan tender un-
tuk memberikan pembayaran berbasis 
kode QR di MTR.

Pihak MTRCL mengatakan di bawah 
kesepakatan yang ada, AlipayHK akan 
merancang dan membangun sistem 
pembayaran elektronik baru, yang men-
cakup pemindai kode QR untuk 1.000 
gerbang di 91 stasiun di seluruh wilayah 
Hong Kong bersama dengan peralatan 
back-end di jaringan kereta api.

Penglaju dapat menautkan akun Al-
ipayHK mereka ke aplikasi MTR yang 
terpisah dan memindai kode QR di pon-
sel mereka pada alat pembaca di ger-
bang masuk stasiun kereta.

Menurut juru bicara AlipayHK men-
gatakan akan membuat penumpang 

lebih cepat melewati gerbang di bawah 
sistem kode QR dengan waktu kurang 
dari 0,4 detik. 

Selain itu, aplikasi di gadget tetap bisa 
digunakan meski telpon gengam sedang 
dalam mode offline atau ketika sinyal ja-
ringan seluler sedang sangat lemah atau 
tidak ada sama sekali.

“AlipayHK merasa senang telah me-
menangkan tender. Karena ini meru-
pakan bentuk pengakuan atas stabilitas 
teknologi AlipayHK, dan kami merasa 
yakin teknologi transit QR code akan 
berhasil diperluas di lebih banyak as-
pek,” kata kepala eksekutif AlipayHK 
Jennifer Tan, AlipayHK seperti dikutip 
The Standard, Jumat (16/11/2018).

Lebih lanjut Jennifer mengatakan pi-
hak AlipayHK akan mengembangkan 
sistem yang memungkinkan pemba-
yaran berbasis kode QR untuk diguna-
kan oleh penyedia layanan lainnya.

Berdasarkan perjanjian, AlipayHK 
memiliki eksklusivitas 12 bulan dalam 
menggunakan sistem. 

Setelah itu, MTRCL dapat menda-
tangkan lebih banyak penyedia layanan.

Seorang juru bicara MTRCL menga-

takan sampai saat ini, belum diketahui 
penyedia layanan mana yang akan bek-
erjasama dengan perusahaan mereka, 
tetapi perusahaan yakin sistemnya akan 
sepenuhnya kompatibel.

Jeny Yeung Mei-chun, direktur 
komersial MTRCL, mengatakan opera-
tor kereta api telah mengawasi dengan 
ketat perubahan kebutuhan pelanggan 
dan tren teknologi.

“Kami berkomitmen untuk menye-
diakan layanan berkualitas kepada 
penumpang kami melalui investasi 
berkelanjutan,” kata Yeung.

Operator kereta api telah mengguna-
kan pembayaran kode QR untuk Air-
port Express sejak 2015. Selain itu juga 
memiliki mesin tiket dan vending yang 
menerima pembayaran mobile di beber-
apa stasiun.

“Pengenalan pembayaran QR code 
juga akan berfungsi sebagai pilot untuk 
memberikan pengalaman berharga bagi 
program penggantian aset perusahaan 
di masa depan,” ujar Yeung.

Pembayaran kode QR saat ini sudah 
digunakan kereta api di wilayah Beijing, 
Shanghai dan Shenzhen.

Oleh Yuli Riswati
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BAIQ Nuril Maknun mendekam di bui 
karena merekam pembicaraan asusila 
atasannya. Ibu tiga anak itu dibui den-
gan tuduhan mentransmisikan konten 
asusila sebagaimana diatur dalam UU 
ITE.

Semua berawal pada tahun 2017 saat 
staf honorer di sebuah SMAN 7 di Mata-
ram, Nusa Tenggara Barat itu mendapat 
pelecehan seksual dari kepala sekolah 
tempat dia mengajar.

Baiq Nuril sering mendapat telepon 
yang berisi rayuan dari kepala sekolah 
yang berinisial M. Tak tahan sering 
dirayu setiap menerima telepon dan 
tidak ingin dituduh memiliki hubungan 
gelap dengan kepala sekolah, Nuril lan-
tas merekam percakapan tersebut.

Rekaman itulah yang kemudian men-
jadi dasar bagi Dinas Pendidikan Kota 
Mataram memindahkan M dari jabatan 
kepala sekolah. Namun M melaporkan 
Nuril dengan tuduhan menyebarkan 
konten asusila.
Tahanan Kota

Belakangan, setelah dua tahun ber-
lalu, Nuril diproses polisi dan ditahan 
sejak 27 Maret 2017. Nuril disangkakan 
melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

“Sampai hari ini hampir 126 lembaga 
yang menyampaikan dukungan serta 
jaminan penangguhan penahanan Bu 
Nuril. Kami akan tetap akan mengi-
kuti proses hukum yang ada, hanya 
kita harap ada penangguhan pena-

hanan supaya Bu Nuril bisa mengurus 
anak-anaknya,” ujar koordinator #SaveI-
buNuril, Joko Jumadi, saat berbincang, 
Selasa (16/5).

Atas penahanan itu, Joko dkk menilai 
penahanan itu berlebihan. Karena itu, 
Joko dkk sedang mengajukan penang-
guhan penahanan atas Nuril. 

Sebab, suami Nuril saat ini sudah 
tidak bekerja untuk mengurus ketiga 
anaknya. Jadi, dengan Nuril masuk bui, 
keluarga Nuril tidak ada yang memberi 
nafkah.

“Sebab, Nuril ibu tiga anak,” ucap 
Joko.

Saat ini, Nuril telah disidangkan di 
Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Pros-
es sidang telah memasuki tahap pem-
buktian. 

Majelis hakim PN Mataram, Nusa 

Tenggara Barat (NTB), mengabulkan 
penangguhan penahanan Baiq Nuril 
Maknun, terdakwa kasus rekaman me-
sum atasannya. 

Koordinator #SaveIbuNuril Joko Ju-
madi menyebut saat ini Nuril sudah 
berkumpul bersama keluarganya.

“Alhamdulilah sudah kembali ke kel-
uarga,” ujar Joko saat berbincang, Min-
ggu (4/6/2017).

Joko menyebut ada dua hal yang men-
jadi pertimbangan majelis hakim. Di an-
taranya tiga anak yang masih kecil dan 
banyaknya pihak yang menjamin Nuril.

“Jadi kemarin setelah pembacaan 
proses pembuktian selesai, ada pertim-
bangan majelis hakim karena anaknya 
masih kecil, kemudian dia mempertim-
bangkan banyaknya orang dan lembaga 
yang menjamin Bu Nuril tidak melari-
kan diri,” sambungnya

Joko menyebut dengan putusan terse-
but Nuril menjadi tahanan kota sejak 
tanggal 31 Mei hingga 24 Juli 2017 dan 
dikenakan wajib lapor setiap dua kali 
seminggu, yaitu setiap Senin dan Kamis. 
Joko menceritakan saat ini Nuril sudah 
tegar dan tidak terlalu tertekan.

“Alhamdulilah sudah jauh berbeda, 
termasuk pada sidang pemeriksaan ter-
dakwa kemarin dia sudah tegar, sudah 
berani melawan artinya berani untuk 
fight tidak seperti di awal persidangan 
masih sangat tertekan.” jelasnya. 

Joko mengatakan pihaknya puas den-
gan putusan Majelis hakim pada Rabu 
(31/5) lalu. 

Dia menyebut selama sidang ber-
langsung banyak saksi yang dihadir-
kan meringankan dan menyatakan staf 
SMAN 7 Mataram itu tidak bersalah. 

“Dengan proses pembuktian kami 
cukup puaslah Ibu Nuril bisa dibebas-
kan, artinya dari saksi-saksi yang di-
hadirkan terutama dari saksi Komnas 
Perempuan dan Kominfo. Kalau kemen-
terian (mengatakan) bahwa perbuatan 
Bu Nuril tidak memenuhi unsur dak-
waan kemudian di dalam kesaksian te-
men-temen Komnas Perempuan menya-
takan bahwa Ibu Nuril adalah korban,” 
kata dia. 

Joko mengatakan Nuril segera men-
jalani sidang dengan pembacaan tuntut-
an. Dia berharap agar jaksa bisa menun-

tut bebas ibu tiga anak itu.
“Sidang berikutnya 14 Juni, dengan 

agenda pembacaan tuntutan dari jak-
sa. Kami sangat berharap dengan fak-
ta-fakta di pengadilan seharusnya jaksa 
bisa menuntut bebas, karena banyak 
kesaksian saksi dicabut di persidangan 
sehingga semua unsur tidak bisa dibuk-
tikan,” bebernya.

Nuril di vonis bebas
Terdakwa kasus rekaman mesum Baiq 

Nuril Maknun divonis bebas oleh maje-
lis hakim PN Mataram, Nusa Tenggara 
Barat (NTB). 

“Nuril diputuskan oleh PN Mata-
ram tidak bersalah, tidak menyebarkan 
rekaman percakapan asusila sang kepa-
la sekolah, Nuril adalah korban,” ujar 
Joko Jumadi, kuasa hukum Nuril, Senin 
(12/11/2018). 

Namun, saat itu jaksa mengajukan 
banding ke MA. Nuril didakwa mel-
akukan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) jo 
Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.
Vonis MA

Usai bebas pada 2017, nasib Baiq 
berubah drastis usai vonis Mahkamah 
Agung (MA). Putusan kasasi MA no-
mor 574K/PID.SUS/2018, tanggal 26 
September 2018 menyatakan, mengab-
ulkan permohonan kasasi dari Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Mata-
ram dan membatalkan putusan Penga-
dilan Negeri Mataram sebelumnya yang 
memvonis bebas Nuril. 

Dalam putusan kasasi tersebut, Nuril 
dinyatakan telah terbukti bersalah mel-
akukan tindak pidana ITE dan terancam 
pidana penjara enam bulan kurungan 
serta denda Rp 500 juta. 

Dengan ketentuan apabila pidana 
denda tidak dibayar, diganti dengan 
pidana kurungan selama tiga bulan. 
Salah satu tim kuasa hukum Nuril, Yan 
Manggandar Putra, pun menyesalkan 
putusan MA tersebut. 

“Dengan putusan ini, Nuril mau tidak 
mau harus masuk lagi ke penjara,” ka-
tanya saat dihubungi Kompas.com, 
Senin (12/11/2018). 

Yan mengatakan, ia bersama tim kua-
sa hukum Nuril akan mempelajari lebih 
lanjut putusan kasasi tersebut dan ber-

encana mengajukan peninjauan kembali 
(PK).
Dukungan kepada Nuril

Nuril kaget mendengar vonis terse-
but. Namun dirinya berencana akan me-
nempuh langkah hukum lanjutannya. 
Dia juga berharap agar tak segera diek-
sekusi jaksa ke penjara.

“Harapan beliau agar tak segera diek-
sekusi oleh kejaksaan sebelum 10 De-
sember,” ucap kuasa hukum Nuril, Joko 
Jumadi.

Baiq Nuril Maknun tidak sendiri. Ban-
yak pihak yang bersimpati kepadanya, 
termasuk Paguyuban Korban Undang 
Undang ITE (PAKU) se-Nusantara. Per-
wakilan PAKU di Mataram, Rudi Lom-
bok, Senin (12/11) mendatangi rumah 
Nuril di BTN Harapan Permai, Labuapi 
Lombok Barat.

Ia menyemangati dan membela Nuril 
sepenuhnya atas keputusan Mahkamah 
Agung yang memutuskan Nuril bersa-
lah dan terancam dipenjara 6 bulan den-
gan denda Rp 500 juta rupiah. 

Rudi, yang juga pernah menjadi kor-
ban UU ITE, menyatakan kekecewaann-
ya atas keputusan MA yang dinilai tidak 
adil dan mempermainkan hak Nuril se-
bagai perempuan dan warga negara. 

Tak hanya Rudi, para tetangga dan 
kerabat Nuril silih berganti datang 
memberi dukungan moril padanya, 
agar air mata Nuril tak lagi tumpah mer-
atapi nasibnya. 

Apa yang dialami Nuril sungguh 
menyentuh rasa kemanusiaan mereka. 

Bagaimana tidak, upaya seorang tena-
ga honorer yang melindungi dirinya 
dari tindakan pelecehan seksual, justru 
dilporkan balik dengan tuduhan menye-
barkan percakapan asusila Kepala Se-
kolah SMA 7 Mataram pada 2016 silam.

Rudi mengatakan, keputusan MA 
sangat mencederai hak Nuril sebagai 
warga negara dan perempuan. 

Lembaga peradilan yang seharusnya 
memberi perlindungan justru menge-
luarkan keputusan yang tidak adil. Pa-
dahal, Nuril telah dinyatakan bebas oleh 
Pengadilan Negeri Mataram 26 Juli 2017 
silam. 

Nuril mempertanyakan apakah dir-
inya bersalah memperjuangkan haknya 
atas tindakan pelecehan seksual yang 
menimpanya. Dia berharap, UU ITE 

Baiq Nuril: Dilecehkan secara seksual, 
dipenjara 6 bulan dan denda 500 juta.

Oleh Ario Adityo

Foto hanya ilustrasi

ilustrasi
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BAGAI membuka lembaran baru 
dalam buku kehidupan. Itulah yang 
dirasakan Ismiati, 29 tahun, saat 
mendengar bahwa Sang Majikan, Gee 
Hoo Giok, 78 tahun, diganjar huku-
man penjara 1 tahun setelah dinyata-
kan bersalah pada Senin, 19/11/2018. 
Selain itu, Gee juga diharuskan mem-
bayar denda HKD 500 karena meter-
minasi Ismiati saat PMI itu masih da-
lam kondisi sakit luka bakar.

“Saya merasa lega… akhirnya kasus 
ini selesai dan saya bisa kerja lagi…
saya sudah siap untuk kerja lagi…,” 
kata ibu dari 3 anak ini kepada SU-
ARA.

Ismiati telah menandatangani kon-
trak kerja baru di Hong Kong dan 
segera bekerja begitu visanya turun. 
Hampir 1,5 tahun Ismiati tak bekerja 
dan tinggal di salah satu shelter organ-
isasi di Hong Kong sambil menunggu 
kasus labour dan kasus kriminal terh-
adap majikannya itu selesai.

Kasus Labour Ismiati terhadap Gee 
Hoo Giok sebenarnya telah lama se-
lesai setelah PMI ini mendapatkan 
HKD 2800 yang adalah hak-haknya. 
Namun kasus kriminal penganiayaan 
terhadap dirinya masih terus berlanjut 
dan Kepolisian Hong Kong meminta 
Ismiati menjadi saksi.

Ini artinya Ismiati harus bolak-ba-
lik memberikan kesaksian dan juga 

datang ke sidang 
kriminal pada 9 dan 
10 Oktober 2018. Di 
pengadilan inilah, 
Ismiati menjadi sak-
si kunci bagaimana 
kelakuan Gee terh-
adap dirinya.

Ismiati sebenarn-
ya telah menandatangani kontrak ker-
ja kepada Gee sejak 24 Januari 2017 . 
Namun Imigrasi baru mengeluarkan 
visa untuk PMI ini pada 24 Maret 2017. 
Alhasil Ismiati pun baru mulai kerja 
pada 27 Maret 2017.

Kedatangan Ismiati di rumah Gee 
tidak disambut gembira. Ini karena 
sehari sebelumnya, suami Gee yang 
telah lama sakit-sakitan baru akhirn-
ya meninggal dunia. Gee pun meny-
alahkan Ismiati, karena menurut Gee, 
seandainya Ismiati dapat mulai beker-
ja lebih cepat maka sang suami tercinta 
ada yang merawat dan tak akan men-
inggal dunia.

Sejak itu, apapun yang dilakukan 
Ismiati selalu mendapat cibiran dan 
kecaman. Gee kerap menghina PMI ini 
dengan perkataan ‘bodoh’, ‘lamban’,  
serta meneriaki Ismiati kenapa lam-
bat masuk kerja sehingga sang suami 
meninggsal.

Pada 29 Maret 2017, Ismiati tak ta-
han lagi. PMI ini balas menjawab bah-
wa bukanlah salah dirinya jika Imigra-
si baru mengeluarkan visa kerjanya 

pada akhirnya maret itu. Pertikaian 
antara Ismiati dan Gee terus berlanjut 
sementara PMI itu menyiapkan makan 
malam.

Tak disangka, tiba-tiba Ismiati 
merasakan aliran panas di punggu-
ngnya. Saat menoleh, Ismiati melihat 
Gee berdiri di belakangnya. “Saya ber-
teriak, aduh sakit, aduh sakit, tapi dia 
(Gee) diam saja,” kata Ismiati kepada 
SUARA.

PMI ini lantas masuk kamar dan 
memeriksa punggungnya. Tak berapa 
lama Gee masuk kamar dan menyuruh 
Ismiati mengepak barang dan pergi ke 
agen. Anak dari Gee sempat menele-
pon polisi melaporkan kejadian terse-
but sebagai ‘kecelakaan’ dan PMI ini 
dibawa ke rumah sakit untuk mendap-
atkan perawatan.

Setelahnya Ismiati dikembalikan ke 
asrama agen dan dia sempat takut mel-
anjutkan laporan ke polisi.  Atas ban-
tuan Christian Action, akhirnya PMI 
ini melanjutkan tuntutan hak-haknya 
ke Labour dan menjadi saksi penuntut 
atas kasus kriminal di Pengadilan Dis-
trik. Selama itu, Ismiati yang trauma 
ditampung di shelter Christian Action.

Kini Ismiati hanya ingin kembali 
bekerja di majikan baru dan membuka 
lembaran baru. Tak ada rasa dendam 
lagi atau ingin membalas tuah. Ismiati 
hanya ingin bekerja untuk menyokong 
kehidupan sang suami dan 3 anaknya 
di Indonesia.

Ismiati kini ingin kerja 
kembali...

Oleh Veby Mega 

direvisi ulang dan tidak memenjarakan 
orang yang tidak bersalah. 

“Apa saya salah ingin mengungkap-
kan kebenaran, apa kita yang mau men-
gungkapkan kebenaran harus dihukum 
dan yang bersalah tidak diapa-apakan? 
Apa saya salah, kenapa undang undang 
ITE ini memojokkan kami, saya kira un-
dang undang itu harus direvisi,” kata 
Nuril. 

Suami Nuril, Lalu Muhamnad Isnaini, 
terkejut dan menganggap putusan MA 
sangat janggal. 

Sebab, awalnya PN mataram memu-
tuskan istrinya bebas dan dinyatakan 
tidak bersalah atas tuduhan menyebar 
luaskan rekaman asusila. 

Nuril hanya melindungi diri dari pe-
lecehan seksual yang dilakukan atasan-
nya, Kepala Sekokah SMA 7 Mataram, 
Muslim, ketika itu. 

“Saya terkejut sekali atas putusan ini, 
tapi saya berusaha membesarkan hati is-
tri saya, saya katakan mungkin ini ujian 
dan kita harus hadapi” kata Isnaini. 

Isnaini Juga tak bisa menutupi keke-
cewaannya atas keputusan MA tersebut. 

“Saya merasa ini sangat janggal dan 
tidak adil bagi istri saya, jika kita flash-
back awalnya kan PN Mataram mem-
bebaskannya, karena dia bukan penye-
bar percakapan asusila itu. Dia hanya 
merekam untuk melindungi dirinya dan 
memberitahukan kelakuan atasannya 
itu pada saya,” kata Isnaini dengan mata 
berkaca. 

Isnaini menyayangkan bahwa bukti 
yang direkam istrinya diminta rekannya 
dan di-copy ke laptop sehingga reka-
man itu sampai ke atasan mereka, sang 
kepala sekolah. 

Bukannya jera, kepala sekolah yang 
menelepon istrinya dan menceritakan 
perbuatan cabul atau bersetubuh den-
gan perempuan lain, justru memecat 
Nuril. 

Tidak hanya itu, sang kepala sekolah 
juga melaporkan Nuril di Polres Mata-
ram, 2016 silam.

Nuril dijerat dengan pasal 27 ayat (1) 
junto Pasal 45 UU ITE nomor 19 tahun 
2016, sempat ditahan di Rutan Mataram 
hingga menjadi tahanan kota dan 26 Juli 
2017 Nuril dinyatakan bebas dan tidak 
bersalah oleh PN Mataram. 

Saat vonis, hakim yang memimpin 
persidangan ketika itu pun menang-
is, terharu melihat perjuangan Nuril 
membela dirinya. Ketua Majelis Hakim 
yang juga Wakil Kepala PN Mataram, 
Albertus Usada pada Kompas.com 26 
Juli 2017 silam, mengakui menitikkan 
air mata bahkan sempat tersedu usai 
menyatakan putusan bahwa Nuril bebas 
dari segala tuntutan jaksa. 

Pascadivonis bebas itu, Nuril dan sua-
minya tidak memiliki pekerjaan tetap. 
Untuk bertahan hidup, Nuril membuat 
kue pesanan dari para tetangga dan sa-
habatnya. 

Sementara, suami tak lagi bisa bekerja 
di Gili Trawangan, Isnaini bekerja ser-
abutan. Kehidupan mereka tak menentu 
karena kasus yang menjerat Nuril. Kini, 
putusan MA makin membuat mereka 
terpuruk.

Nuril memohon keadilan kepada 
Presiden Joko Widodo 

Pada Jumat sore (9/11/2018), Nuril 
menerima kabar dirinya dinyatakan 
bersalah oleh MA. Hatinya hancur saat 

terancam terpisah tiga orang buah hat-
inya. Dia sangat tidak percaya akan 
keputusan Mahkamah Agung yang jus-
tru menyatakannya bersalah. Dirinya 
pun hanya bisa berharap keadilan sejati 
akan ditegakkan. 

“Seandainya keputusan MA itu yang 
paling tinggi, apa keputusan itu tidak 
bisa dibatalkan oleh keputusan yang 
lebih tinggi dari seorang seperti Presi-
den, saya cuma minta keadilan,” lanjut-
nya sembari makin terisak. Nuril pun 
mengutarakan harapan hatinya kepada 
Presiden Jokowi. 

“Untuk Pak Presiden, saya cuma min-
ta keadilan, karena saya di sini cuma ko-
rban. Apa saya salah kalau saya menco-
ba membela diri saya dengan cara-cara 
saya sendiri? Saya minta keadilan,” kata 
Nuril sambil terisak, Senin (12/11/2018).

Kata Kejaksaan Negeri Mataram ten-
tang kasasi dan PK 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari 
Mataram) Ketut Sumadana, Senin 
(12/11/2018), mengatakan, kasasi yang 
diajukan Kejaksaan, terutama jaksa pe-
nuntut umum (JPU), sudah sesuai pro-
tap atau SOP yang berlaku di Kejaksaan. 

“Setiap perkara yang dinyatakan be-
bas wajib hukumnya untuk upaya hu-
kum. Bahkan untuk putusan kurang 
dari sepertiga saja wajib untuk menya-
takan upaya hukum,” kata Sumadana. 

Terkait eksekusi dari keputusan MA 
bisa dibatalkan oleh PN Mataram, Su-
madana mengatakan, hal itu sulit untuk 
diubah. 

“Kalau sudah putusan MA, apalagi 
sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, sulit untuk diubah, kecuali dibat-
alkan oleh MA melalui putusan PK,” 
jelasnya.

Nuril divonis bersalah, Muslim dapat 
promosi

Menurut Joko Jumadi, Nuril adalah 
korban yang diperlakukan secara tidak 
adil.  

Saat dirinya berjuang untuk menegak-
kan keadilan atas perbuatan yang tidak 
dilakukannya, Muslim, Kepala Sekolah 
SMA 7, justru dipromosikan menjadi 
Kepala Bidang di jajaran Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan Kota Mataram. 

“Nuril diputuskan oleh PN Mataram 
tidak bersalah, tidak menyebarkan reka-
man percakapan asusila sang kepala se-
kolah, Nuril adalah korban,” tegas Joko. 

Sementara itu, Pemerintah Kota Mat-
aram tidak memberi sanksi apa pun ke-
pada Muslim.
Eksekusi putusan MA

Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus 
perekam percakapan mesum kepala se-
kolah, akan dijebloskan ke penjara pada 
21 November mendatang. Namun hal 
itu tergantung kondisi kesehatan Nuril.

“Rencananya itu (21 November), kita 
bawa dokter dulu, kita periksa kese-
hatannya kalau memang bisa dieksekusi 
untuk pembinaan ya kita laksanakan,” 
ujar Kajari Mataram, Sumardana, saat 
dimintai konfirmasi detikcom, Jumat 
(16/11/2018).

Sumardana mengatakan, meski Nuril 
tetap mengajukan peninjauan kembali 
(PK), hal itu tidak mencegah proses ek-
sekusi. Menurutnya, kasasi yang bersi-
fat berkekuatan hukum tetap memung-
kinkan seseorang untuk dieksekusi.

“Kalau memang dia ajukan PK, 
kembali ke Pasal 268 KUHAP, PK tak 

menghalangi proses eksekusi,” ucapn-
ya.

Dia menjelaskan proses eksekusi ses-
uai dengan Pasal 1 angka 6 huruf a KU-
HAP dan Pasal 270 KUHAP. Eksekusi 
bisa dilakukan kepada seseorang yang 
vonisnya sudah berkekuatan hukum 
tetap.

“Dengan diterimanya petikan kasasi 
itu, otomatis kita bisa eksekusi kita lak-
sanakan sesuai Pasal 1 angka 6 huruf a 
KUHAP dan Pasal 270 KUHAP,” ucap-
nya.
Kesehatan drop

Harapan Nuril kepada Kaum Perem-
puan

Baiq Nuril Maknun, berharap tak ada 
perempuan lain yang bernasib sama 
dengan dirinya yang divonis bersalah 
meski merupakan korban pelecehan. Ia 
mendorong perempuan tak gentar un-
tuk mengungkap kebenaran.

Ia berharap kasus yang mendera dir-
inya tidak dialami perempuan lain. Se-
bab, menurutnya, sangat berat berada 
dalam posisi seperti dirinya saat ini.

“Saya harus memberi contoh, biar 
tidak ada Nuril lainnya. Kalaupun sean-
dainya ada yang seperti saya, maka 
harus berani mengungkap kebenaran,” 
ucap Nuril, saat ditemui di kediaman-
nya, di Labuapi, Lombok Barat, NTB, 
kepada CNNIndonesia.com, Minggu 
(18/11/2018).

Ismiati
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Tuhanlah Pahlawan Kita

Teladani keramahan Rasulullah (saw)

“Dan Tuhan akan melepaskan aku dari set-
iap usaha yang jahat. Dia akan menyelamat-
kan aku, sehingga aku masuk ke dalam Ker-
ajaan-Nya di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan 
selama-lamanya! Amin.” (Surat 2 Timotius 
4:18)

Pada tanggal 10 November yang lalu, 
segenap bangsa Indonesia mem-
peringati hari pahlawan. Pahlawan 
adalah mereka yang memperjuang-
kan bangsanya supaya merdeka dari 
penjajahan, berani berkorban dalam 
membela kebenaran. Tuhan Yesus 
juga bisa disebut pahlawan kita, 
kasih dan pengurbanan-Nya bagi 
kita dapat kita teladani. Ada tiga hal 
yang dapat kita renungkan:

1. Tuhanlah Pahlawan Kita Yang 
Melindungi Kita

 Rasul Paulus waktu itu menghada-
pi pergumulan yang tidak mudah. 
Demas telah mencintai dunia dan 
meninggalkan Paulus (ayat 10). Alek-
sander, tukang tembaga, berbuat ja-
hat terhadap Paulus dan menentang 
ajaran Firman Tuhan (ayat 14-15). 

Ada banyak orang yang meninggal-
kan Paulus (ayat 16). Akan tetapi, 
Paulus punya iman luar biasa, bahwa 
Tuhan akan melepaskan dirinya dari 
setiap usaha yang jahat. Kita yang 
hidup pada masa kini, pasti punya 
pergumulan: majikan jahat terhadap 
kita, teman/keluarga/orang-orang se-
kampung tidak ramah lagi terhadap 
kita setelah kita ikut Tuhan Yesus, 
kita dibenci orang lain karena kita 
tidak mau ikut-ikutan berbuat dosa, 
kita difitnah, dan lain-lain. Mazmur 
Daud berkata: “Malaikat Tuhan 
berkemah di sekeliling orang-orang 
yang takut akan Dia, lalu meluput-
kan mereka.” (Kitab Mazmur 34:8). 
Kita jangan takut menghadapi apap-
un, sebab Tuhan pelindung kita.

2. Tuhanlah Pahlawan Kita Yang 
Menyelamatkan Kita

 Ketika kita belum menjadi pengikut 
Tuhan Yesus Kristus dan masih hidup 
dalam dosa, kita masih dijajah iblis. 
Kita mengenal kata juru mudi, juru 
parkir, juru rawat, dan sebagainya. 
Kata Juru selamat hanya ditujukan 
kepada Tuhan Yesus, karena Dialah 
satu-satuya yang dapat menyelamat-
kan manusia dari neraka (Kisah Para 
Rasul 4:12). Tidak ada satupun dari 
kita yang dapat luput dari neraka. 
Itu sebabnya kita perlu Tuhan Yesus 
yang sanggup menghapus segala 
dosa kita dan membawa kita kepa-
da terang-Nya yang ajaib. Dia yang 

adalah Tuhan rela menjadi manusia, 
datang ke dunia dengan satu misi 
yaitu mencari dan menyelamatkan 
orang berdosa. Kitalah orang-orang 
berdosa itu. Tuhan Yesus melebihi 
para pahlawan yang pernah hidup 
di dunia ini, karena Dia rela mati 
untuk semua orang. Ya, Tuhan Yesus 
rela mati untuk semua orang supaya 
kita tidak lagi hidup untuk diri kita 
sendiri tetapi untuk Dia (Surat 2 Ko-
rintus 5:15). Karena itu, jangan kita 
sia-siakan kasih & pengurbanan Tu-
han Yesus bagi kita.

3. Tuhanlah Pahlawan Kita Yang Mem-
bawa Kita Ke Dalam Kerajaan-Nya

 Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah 
menyerahkan nyawa-Nya di atas 
kayu salib untuk menebus kita yang 
berdosa. Tuhan Yesus sungguh luar 
biasa, Dia mati untuk kita, ketika 
kita masih berdosa (Surat Roma 5:8). 
Jasa-jasa Tuhan Yesus bagi kita be-
nar-benar melebihi jasa para pahla-
wan yang pernah hidup di dunia ini. 
Dari semua pahlawan yang pernah 
hidup di dunia ini, tidak ada satupun 
yang dapat menjamin kita masuk ke 
dalam Kerajaan Surga. Hanya Tuhan 
Yesus satu-satunya pahlawan kita 
yang akan membawa kita ke dalam 
Kerajaan-Nya. Karena itu, tetaplah 
setia ikut Tuhan Yesus sampai akhir 
hidup kita dan tetaplah setia melaku-
kan kebenaran Firman Tuhan. Tuhan 
memberkati kita. Amin.

NABI Muhammad (saw) adalah ma-
nusia pilihan Allah dengan berbagai 
macam keistimewaan yang telah diberi-
kan kepada beliau. 
    Salah satu keistimewaannya adalah 
sifat ramah beliau kepada siapa pun. 
    Di antara tanda keramahan beliau 
adalah bahwa tidak ada seorang pun 
yang takut atau gemetar ketika ingin 
menjumpainya. 
   Karena keramahan beliau inilah seh-
ingga ada orang yang tidak sungkan 
melucu di hadapan beliau. 
  Di samping itu, setiap kali beliau diajak 
berbicara oleh siapa pun, beliau sangat 
serius mendengarkannya. 
Bila menghadapi orang yang lemah dan 
miskin beliau tetap menghormatinya 
tanpa merendahkan orang itu sedikit-
pun.

Apabila diajak berbicara oleh siapa 
pun, beliau selalu mendengarkan apa 
yang dibicarakan orang itu dengan pe-
nuh perhatian. A

nas bin Malik (ra) berkata bahwa jika 
ada seseorang datang dan berbicara 
dengan Rasulullah atau berbisik karena 
merahasiakan pembicaraannya maka 
beliaulah yang menundukkan kepala 
dan mendekatkan telinganya terlebih 

dahulu, sehingga orang itu pun ikut 
menundukkan kepalanya juga.

At-Thabrani meriwayatkan bahwa 
apabila Rasulullah (saw) berbicara, be-
liau menghadapkan mukanya meski-
pun lawan bicaranya itu adalah orang 
yang paling jahat. 

Hal ini bertujuan untuk menjinakkan 
hatinya sekaligus menarik perhatiann-
ya.

Al-Bazzar meriwayatkan bahwa apa-
bila Rasulullah (saw) bertemu dengan 
seseorang, beliau pasti berjabatan tan-
gan.

Beliau tidak ingin melepaskan tangan-
nya sebelum orang itu melepaskan tan-
gannya terlebih dahulu. 

Jika ada orang yang memberi salam 
kepadanya, maka beliau menjawabnya 
dengan ucapan yang lebih baik lagi. 

Dan kalau sudah duduk dengan 
para sahabatnya, maka biasanya be-
liau bertanya satu demi satu mengenai 
keadaannya. 

Kalau dijawab ‘baik-baik saja ya Rasu-
lullah’, maka beliau berkata:’ 

Semoga Allah menjadikanmu selalu 
dalam kebaikan. 

Kalau yang datang kepada beliau itu 
seorang ketua suku atau orang yang ter-
pandang, maka ia akan dihormati dan 
dimuliakan. 

Dan seringkali beliau menyambutnya 
dengan menghamparkan permadani 
atau sorbannya.’ 

Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah 
(saw) untuk mendahulukan orang yang 
lebih tua dalam berbicara atau bertanya. 

Beliau selalu berkata:’ Yang lebih tua-
lah yang harus didahulukan.’

Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa 
Kharijah bin Zaid berkata:

’Bila kami berbicara tentang urusan 
duniawi, maka Rasulullah (saw) turut 
serta membicarakannya. Sedangkan jika 
kami berbicara tentang urusan akhirat, 
maka beliau juga ikut berbicara bersama 
kami.’

Keramahan Rasulullah (saw) dalam 
pergaulan juga tampak jelas kesopanan-
nya, selain itu juga terlihat dari ketegu-
hannya dalam memelihara tata krama. 

Abu Dawud meriwayatkan bahwa Ra-
sulullah (saw) yang penuh wibawa itu 
bila duduk di suatu majlis beliau tidak 
pernah terlihat meludah, beringus atau 
memotong kukunya. 

Bila diajak bicara, maka beliau 
mendengarkannya dengan baik. 

Beliau tidak pernah memutuskan 
pembicaraan orang yang sedang berbic-
ara kepadanya sampai ia selesai berbic-
ara. Baru beliau menanggapinya. 

Ketika beliau diajak berbicara beliau 
tidak pernah menengok kesana kemari, 
beliau mendengarnya dengan penuh 
ketekunan dan perhatian.

Demikian hangat dan ramahnya be-
liau dalam menyambut setiap orang 
yang datang kepadanya. 

Beliau lebih senang memilih duduk 
beralaskan tanah demi memuliakan ta-
munya untuk duduk di atas sorbannya. 

Hal ini merupakan cerminan dari ker-
endahan hati dan keagungan budi pek-
ertinya.

Oleh Pdt. Karol Z. Singarimbun, 
S.Th, (GMIDI HK “Jemaat Kwun Tong”)

Oleh H. Abdul Muhaemin Karim

Mimbar
Rohani

Anda

Tulang punggung keadilan
MINGGU ini kita berbahagia saat 
Pengadilan Distrik Hong Kong men-
jatuhkan vonis satu tahun penjara dan 
sanksi HK$ 500 kepada Gee Hoo Giok, 
mantan majikan seorang PMI bernama 
Ismiati. Gee dinyatakan bersalah kare-
na melukai hingga menyebabkan cede-
ra Ismiati, sekaligus bersalah melang-
gar kontrak kerja saat nenek berusia 78 
tahun tersebut memecat Ismiati meski 
PMI tersebut masih dalam cuti sakit.

Saat SUARA mengangkat berita ini 
ke situs online kami, banyak rekan-re-
kan sesama PMI yang turut bersyukur 
karena keadilan telah ditegakkan. Na-
mun tak sedikit pula yang berkomen-
tar menganggap hukuman satu tahun 
penjara sangatlah sebentar atau sanksi 
HK$ 500 tidaklah cukup besar.

Namun satu hal yang harus kita per-
hatikan adalah melihat semuanya dari 
segala sisi. Mungkin bagi kita yang 
masih muda belia, waktu terasa begitu 
cepat berlalu dan masa satu tahun tida-
klah terlalu berharga. Namun bagi Gee 
yang telah berusia 78 tahun, hukuman 
mendekam di penjara mungkin akan 
terasa bagaikan satu abad di neraka. 

Sanksi denda HK$ 500 pun bagi Gee 
yang adalah pensiun, mungkin sudah 
cukup besar.

Jangan lupakan juga efek jera yang 
muncul dari kasus ini. Saat SUARA 
sedang meliput sidang Gee, sanak-sau-
daranya yang ikut hadir sibuk ber-
bisik-bisik menuduh bagaimana sebe-
narnya semua ini hanyalah pemainan 
kotor dari Ismiati untuk menjebak Gee. 
Jika kita melibatkan emosi, mungkin 
saja kepalan tangan bisa ikut bicara.

Namun apapun tuduhan mereka, 
satu hal yang tak dapat mereka pung-
kiri adalah hukum telah berbicara den-
gan jelas: Gee dinyatakan bersalah dan 
divonis penjara serta sanksi. Ini berarti 
hukum telah ditegakkan, dan hendak-
lah tak ada orang yang memperlaku-
kan sesamanya dengan semena-mena 
karena menganggap derajat atau sta-
tusnya lebih rendah. Apalagi jika sam-
pai tega memperlakukan orang lain 
secara tidak manusiawi seperti yang 
dilakukan Gee terhadap Ismiati. Lidah 
memang tidak bertulang, tapi hukum 
jelas dapat menjadi tulang punggung 
keadilan.*

Editorial

Should you have any inquiry, please feel free 
to contact us.

Mobile/ Whatsapp/ Viber / Wechat : 
852 9245 7310

Email: hongkongnews@hkpub.com 
 suara@hkpub.com
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SEORANG mantan PMI bernama Su-
narti, nekat mengajukan permohonan 
torture claim alias paper ke Pemerintah 
Hong Kong sekalipun yang bersang-
kutan masih mendekam di balik terali. 
Pengajuannya itu telah ditolak Pemer-
intah Hong Kong, namun Sunarti tetap 
ngotot minta naik banding hingga kini.

Pada 2017, Sunarti ditangkap polisi 
akibat ketahuan memakai HKID milik 
orang lain. Atas pelanggaran pidana 
tersebut,  Pengadilan Eastern menjatu-
hinya hukuman penjara 12 bulan. Selain 
itu, hingga berita ini diturunkan Sunarti 
masih menjalani proses pengadilan un-
tuk kasus pidana kedua, karena ternyata 
mantan PMI ini telah overstay 8 bulan di 
Hong Kong saat tertangkap.

Bukannya kapok, Sunarti malah nekat 
mengajukan permohonan torture claim 
alias paper ke Pemerintah Hong Kong 

saat dia telah berstatus narapidana. 
Upayanya ini terungkap saat Hakim 
Peter Law membacakan fakta data diri 
Sunarti di depan sidang Pengadilan 
Eastern, Jumat, 16/11/2018.

Torture claim adalah proses pengajuan 
menjadi pengungsi di Hong Kong den-
gan alasan tak dapat kembali ke negara 
asal karena adanya ancaman akan dian-
iaya di tanah airnya. Torture claim biasa 
dikenal dengan istilah ‘paper’ di antara 
WNI di Hong Kong.

Istilah paper alias kertas, muncul ka-
rena Departemen Imigrasi akan mena-
han paspor dan HKID orang yang men-
gajukan torture claim dan memberikan 
selembar kertas sebagai ganti data diri. 
Kertas tersebut biasanya berlaku hing-
ga 2 tahun, dan pemegang kertas harus 
menghadap lagi ke Departemen Imigra-
si untuk diujiulang apakah permohonan 
torture claim-nya diterima atau tidak. 
Jika ternyata permohonannya ditolak, 

pemegang paper akan segera didepor-
tasi.

Sejak awal diberlakukannya hingga 
kini, Data Imigrasi HK mencatat belum 
ada satu pun WNI yang sukses diterima 
sebagai pengungsi di Hong Kong. Maka 
tak jarang WNI pemegang paper nekat 
memilih overstay daripada menghadap 
Departemen Imigrasi untuk memper-
panjang masa paper-nya.

“Terdakwa saat ini telah mengajukan 
naik banding karena penolakan pen-
gajuan torture claimer-nya itu, ya,” kata 
Hakim Law, sesaat setelah meneliti data 
Sunarti di depan sidang.

Sunarti hari ini sebenarnya maju si-
dang atas pelanggaran overstay 8 bu-
lan. Namun mantan PMI ini ngotot naik 
banding sekalipun pengajuan paper-nya 
telah ditolak. Akhirnya Hakim Peter 
Law memutuskan untuk menunda si-
dang pelanggaran overstay Sunarti hing-
ga bulan depan.

Masuk penjara, Sunarti nekat minta 
jadi pengungsi di Hong Kong

Oleh Veby Mega

Tahan dokumen PMI di Taiwan denda NT$300.000
ANGGOTA Legislatif Taiwan, Yuan, 
mengesahkan hasil pembacaan ketiga 
dalam rangka amandemen Undang-Un-
dang Layanan Ketenagakerjaan Tai-
wan (Employment Service Act), Jumat 
(9/11/2018) yang menetapkan denda 
bagi majikan dan agen penempatan 
sebesar NT$300,000 jika melanggar hak-
hak pekerja migran.

Anggota Legislatif dari partai Progre-
sif Demokratik, Wu Yu-chin, pihak yang 
mengusulkan perubahan itu mengata-
kan, broker tidak dapat menahan do-
kumen identitas atau ijin kerja pekerja 
migran tanpa kesukarelaan dari pihak 
majikan dan pekerja migran. 

Bagi yang melanggar akan dikenakan 
denda sebesar NT$60,000-NT$300,000.

Wu mengatakan berdasarkan aturan 
baru tersebut, agen penempatan dapat 
dikenakan denda sebesar NT$300,000-
NT$ 1,500,000 jika hal itu melibatkan ke-
jahatan seksual, perdagangan manusia, 

pembatasan kebebasan pribadi, serta 
bunuh diri, dan agen penempatan juga 
diwajibkan untuk melaporkan tindak 
kejahatan itu dalam waktu 24 jam.

Dia menambahkan para broker yang 
melanggar aturan perubahan tersebut, 
dapat kehilangan ijin operasinya dan 
tidak akan diberikan ijin kembali selama 
5 tahun.

Anggota parlemen Taiwan itu juga 
mencatat, bahwa aturan baru tersebut 
mensyaratkan para majikan untuk mel-
apor ke pemerintah local, juga diminta 
untuk menyediakan data secara rinci 
yang tidak masuk kerja selama tiga hari, 
dan pekerja migran dapat melakukan 
permohonan banding kepada depar-
temen tenagakerja di tingkat lokal jika 
tuduhan yang dilakukan oleh majikan 
tidak benar.

Sehingga ijin bekerja pekerja migran 
dapat diberlakukan kembali.

Wu juga mengatakan amandemen ini 
juga merupakan tindak lanjut dari New 
SouthBound Policy dibawah pemerin-

tahan Presiden Tsai Ing-Wen dan meru-
pakan salah satu capaian penting sejak 
amandemen terakhir yang dilakukan 
pada 2016, yang menghapuskan pera-
turan pekerja migran harus meninggal-
kan Taiwan setiap 3 tahun.

Meski demikian, seorang peneliti dari 
Taiwan International Workers’ Associa-
tion (TIWA) mengatakan bahwa aman-
demen ini dapat meningkatkan kondisi 

kerja saat ini, namun masih belum sem-
purna.

Sebagai contoh, ketimbang melengka-
pi amandemen tersebut dengan mela-
rang penahanan paspor pekerja migran, 
perubahan yang dimaksud menyeraha-
kan hal itu diatur berdasarkan kesepa-
katan antara pekerja migran dan broker. 

Dimana hubungan antara pekerja mi-
gran dan broker tidak pernah adil.

Broker akan selalu menjadi pihak 
yang diuntungkan dan dengan aturan 
baru ini mendapatkan dasar hukum un-
tuk menahan dokumen identitas pekerja 
migran.

“pemerintah perlu mengubah secara 
mendasar hubungan kerja dan keper-
cayaan antara pekerja migran, majik-
an dan agen penempatan,” kata Chen 
Hsiu-lien, peneliti dari TIWA.

Oleh Pratama



16 22 November 2018SUARA.COM.HK FEATURE

MENJENGUK keindahan Kota Venesia 
di Italia secara langsung adalah pen-
galaman seumur hidup tak terlupakan. 
Semua kemolekan kota tua yang kerap 
kamu lihat di berbagai film dan lukisan, 
ternyata memang benar-benar nyata. 
Namun, keindahan yang mengundang 
turis tersebut ternyata bagai pedang 
bermata dua yang justru merusak kota 
bersejarah ini.

Tak heran jika Venesia selalu diserbu se-
kitar 28 juta orang turis setiap tahunnya. 

Namun saat menginjak Venesia, saya 

bagai diserbu fakta pedas: penduduk 
lokal yang tak ramah, lalu-lintas orang 
yang padat memenuhi jalan-jalan, su-
venir (yang ternyata made in China) dan 
kenyataan bahwa salah satu kota war-
isan sejarah dunia menurut UNESCO 
ini semakin tenggelam ke dasar laut. 
Sangatlah nyata bahwa kemolekan Kota 
Venesia ternyata juga menjadi kutukan, 
karena mendatangkan jutaan turis se-
hingga perlahan Venesia kehilangan 
keunikan dan kualitas kehidupannya. 
Tak heran kalau di beberapa sudut kota, 
tampak beberapa penduduk lokal yang 
kehilangan senyum mereka.

Jadi, mengapa saya masih pergi berli-
bur ke Venisia?
1. Karena kota ini adalah salah satu 

kota dengan arsitektur terindah di 
dunia. Venesia adalah ibukota dari 
provinsi Italia Timur Laut. Kota 
ini didirikan sejak 1200 tahun yang 
lalu, dan dibangun dengan struktur 
dari batang kayu untuk mencegah 
kota tersebut banjir dan tenggelam 
ke laut. Saat orang Romawi kuno 
melarikan diri dari musuhnya pada 
abad kelima masehi, mereka sam-
pai di daerah Torcello, Jesolo dan 
Malamocco dan membangun tempat 
perlindungan di sana. Daerah terse-
but terdiri dari 118 pulau-pulau ke-
cil yang kini dibangun bersambung 
menyatu sehingga membentuk Ven-
esia. Jika mau dihitung, ada sekitar 
430 jembatan yang menyatukan 150 
kanal air di seluruh Venesia. Kondisi 
geografis tersebut sempat membuat 
Venesia pada abad 8 Masehi men-
jadi salah satu kota terkuat dengan 
pasukan maritim yang jago. Saat ini, 
beberapa bangunan Infrastruktur 
kuno masih ada dan menjadi tempat 
wisata bersejarah menarik. Sekalipun 
infrastruktur rumit itu bukannya tak 
memerlukan perawatan rumit. Be-
berapa tahun sekali, kanal-kanal air 
Venesia harus dikeringkan dan be-
berapa pulau-pulau kecil yang mer-
upakan bagian dari Venesia harus di-
tanggul lagi agar jangan hancur kena 
erosi air laut yang asin.

2. Karena Kota Venesia adalah surga 
bagi mereka yang mabuk asmara. 
Ada sekitar 100 gereja dan 40 mu-
seum di Kota Venisia. Tak cuma itu, 
pasangan kekasih yang mabuk asma-
ra juga akan dimanja berbagai kein-
dahan karya seni di seluruh penjuru 
Venesia. Salah satunya adalah Istana 
Doge, sempat menjadi pusat kekua-
saan selama 10 abad di kota tersebut. 
Di istana tersebut kamu bisa melihat 
berbagai karya seni Venesia yang 
terkenal di dunia seperti lukisan 
dan patung karya seniman legenda 
Titian, Tintoretto, Giorgione dan be-
berapa master seni kuno lainnya. Tak 
lupa, di sana juga terletak Basilica de 
San Marco, salah satu simbol unik 

Venesia. Namun jika malas men-
gantri terlalu lama untuk melihat 
karya-karya seni tersebut, kamu bisa 
menikmati Indahnya Basilica di San-
ta Maria della Salute, salah satu karya 
seni terkenal dari masa Barorok. 

3. Karena mungkin kamu tak akan 
bisa lagi mengunjungi Venesia di 
masa depan. Menurut World Trav-
el and Tourism Council, Venesia 
menangguk sekitar 3 miliar Euro 
pada tahun 2016 hanya dari para 
turis yang datang. Namun serbuan 
para turis rupanya dianggap lebih 
merugikan daripada menguntung-
kan Venesia. Populasi lokal pen-
duduk Venesia turun dari 175 ribu 
orag pada era 1950-an menjadi hanya 
55 ribu orang saja saat Ini. Penduduk 
lokal banyak yang memilih pindah 
karena biaya sewa rumah yang mel-
onjak tinggi dan stres yang tinggi ka-
rena kehidupan sehari-hari mereka 
terganggu turis. Para penduduk lokal 
akan menatap galak para turis teruta-
ma mereka yang berwajah Asia. Tak 
jarang pula, saya harus tersenyum 
kecut saat penjaga toko tak mau mel-
ayani, ataupun penduduk lokal yang 
cepat-cepat mengepit tas mereka erat 
saat saya mendekat seakan-akan saya 
ini pencopet. 

 Kemolekan Kota Venesia bagai ter-
coreng oleh tingkah laku pendudu-
knya. Pada tahun 2017, sekitar 2 
ribu penduduk Venesia berdemo 
memprotes turisme. Hingga akh-
irnya pada April 2018, Pemerintal 
Venesia memagari tempat-tempat 
tertentu untuk mengatur turis yang 
berkunjung. Tak hanya Itu, badan 
PBB untuk kebudayaan yaitu UNES-
CO, juga menyatakan bahwa Venesia 
termasuk dalam daftar cagar budaya 

dunia yang berada dalam kondisi 
kritis karena serbuan para turis yang 
tak teratur. Oh ya, jangan lupa bah-
wa alam pun berperan penting kare-
na posisi Venesia kini semakin teng-
gelam. Setiap tahunnya, permukaan 
tanah Venesia turun sekitar 2 mm-
4mm

Jadi, apa kamu harus berkunjung ke 
Venesia?

Jika kamu bisa bertahan menghadapi 
semua ketidaknyamanan tersebut untuk 
menikmati kemolekan Venesia, tentu 
saja kamu sangat disarankan pergi ber-
libur ke sana. Berikut beberapa tips agar 
kamu bisa lebih menikmati keindahan 
Venesia:
• Keindahan Venesia tak dapat dipung-

kiri. Jangan lupa berkeliling kota 
dengan berjalan kaki. La Bussola, 
sebuah organisasi yang peduli untuk 
melestarikan warisan budaya Vene-
sia, siap memberikan tur berkeliling 
kota. Mereka akan membantumu 
menyerap keindahan tempat-tempat 
bersejarah yang dibangun selama 
kurang lebih 12 abad. Ehem… tur ini 
juga akan memberikan tips di mana 
kamu bisa menikmati gelato Italia 
yang nikmat itu. 

• Beli makanan lokal. Toko-toko di 
Venesia memanglah mahal karena 
dimiliki oleh para seniman terkenal. 
Namun kantong pas-pasan bukan be-
rarti kamu tak bisa menikmati wisata 
kuliner di sana. Cobalah berkeliling 
mencari restoran lokal yang murah. 
Tips dari La Bussola: Jika kamu me-
lihat seorang pemuda tampan di de-
pan restoran mengajakmu masuk ke 
restoran, dan ada menu berbahasa 
Inggris di sana, jangan masuk. Itu 
artinya restoran itu bertarif mahal. 
Coba cari  restoran lokal, yang juga 
sanggup membuat lidahmu bergo-
yang. 

• Hati-hati membeli suvenir dan jaga 
baik-baik tiket ferry-mu. Harus di-
akui, banyak penduduk lokal yang 
mengincar turis asing yang biasanya 
teledor karena terpukau keindahan 
kota.Penduduk lokal akan berusaha 
merayumu membeli berbagai barang 
dengan harga yang sebenarnya lebih 
mahal dari harga sebenarnya. Selain 
Itu, para petugas di sana juga biasan-
ya lebih mengecek teliti tiket-tiket 
para turis dari Asia.

• Jauhi pusat kota. Lebih baik jelaja-
hi Murano untuk melihat berbagai 
produk gelas Murano yang terkenal 
atau pergi ke Burano untuk melihat 
langsung desa nelayan lokal. Lebih 
menyegarkan dan penduduk di sana 
pun jauh lebih ramah.* 

Dua sisi Venesia
Oleh Blanche R. Fernandez

Pemandangan indah semacam ini dapat dinikmati di berbagai penjuru.

Kapal khas Venesia yang biasa disebut water bus.
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Owtel Macau memang mantap!
BERIKUT  pengalaman Residen Macau, 
Ching Villaber tentang asyiknya berbelanja 
di Owtel Store Macau.
1. Tolong ceritakan bagaimana pengalaman 

Anda berbelanja di OWTEL
•	 Saya	mendapat	pengalaman	positif	den-

gan OWTEL dan ini adalah toko terbaik 
yang pernah saya kunjungi. Saya kagum 
dengan berbagai produk yang mereka ta-
warkan di sini, terutama karena OWTEL 
baru saja didirikan di Macau. Saya juga 
kagum dengan produk OWTEL sendi-
ri yaitu Kata karena sejak saya beli dan 
berikan ke anak laki-laki saya, Kata se-
lalu memberikan layanan yang bagus dan 
memuaskan.

2. Bagaimana menurut Anda tentang pro-
duk-produk yang ditawarkan OWTEL?

•	 Owtel	menawarkan	berbagai	macam	pro-
duk. Sangat mengesankan melihat berb-
agai produk terbaru di sini dan kami se-
bagai konsumen dapat penawaran harga 
yang oke! Saya membeli Kata M3S dan 
Huawei P20. Saya sangat puas dengan 
telepon ini dan anak laki-laki saya juga 
sangat senang!

3. Dalam skala 1 hingga 10 bagaimana 
Anda menilai kualitas layanan konsumen 

kami dan mengapa?
•	 Saya	 sangat	 senang	 karena	 OWTEL	

menyediakan staf Filipina. Saya jadi 
nyaman berbicara dengan sesama orang 
Filipina karena jadi efesien untuk ber-
cakap-cakap. Saya memberi nilai 9 ka-
rena saya percaya mereka dapat mem-
berikan layanan yang lebih baik lagi. 
Dari semuanya, para staf di sini ramah 
dan memberikan layanan konsumen 
yang baik. Mereka sangat mengerti pro-
duk-produk yang ditawarkan dan teruta-
ma, mereka sangat berinisiatif memberi-
kan bantuan.

4. Apakah Anda akan merekomendasikan 
OWTEL ke saudara dan teman-teman 
Anda?

•	 Ya,	saya	sangat	merekomendasikan	OW-
TEL baik kepada saudara maupun teman-
teman saya, terutama karena sekarang 
hari natal semakin dekat.

5. Bagaimana Anda menemukan toko kami 
di Macau?

•	 Saya	 dapat	 langsung	 menemukan	 OW-
TEL saat saya pulang dari kerja menu-
ju ke rumah. Lokasi tokonya mudah 
ditemukan dan menarik perhatian kami 
sebagai konsumen karena tak mungkin 

kamu tidak melihatnya. Juga, seorang 
teman yang berlangganan belanja di Ow-
tel memberitahukannya ke saya.

6. Apa usul Anda bagi OWTEL?
•	 Saya	mengerti	kalau	OWTEL	masih	baru	

di pasar sini dan sangatlah baik mereka 
menawarkan begitu banyak ragam pro-
duk telepon genggam karena itulah pri-
oritas kami sebagai konsumen, terutama 
kami orang Filipina. Menurut saya OW-
TEL perlu menyediakan juga berbagai 
produk kecantikan, karena itu akan se-
makin menarik bagi orang-orang Filipi-
na. 

7. Dari semua pengalaman berbelanja ini, 
apa yang ingin Anda katakan tentang 
OWTEL?

•	 Sangat	 senang	 bisa	 berbelanja	 di	 OW-
TEL yang baru dibuka di Macau, karena 
menyediakan berbagai penawaran harga 
yang menarik dan juga berbagai ragam 
produk telepon genggam. Kami juga san-
gat senang karena mereka menjadikan 
kami orang Filipina sebagai konsumen 
utama dan hal itu memberikan jaminan di 
mana kami bisa membeli barang-barang. 
Saya sangat menghargai layanan yang 
diberikan! Terima kasih, Owtel! VILLABER
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LIPMI (Liga Pekerja Migran Indonesia) 
menggelar kegiatan pijat gratis dan be-
lajar mengaji juga belajar menari di lap-
angan Victoria, Causway Bay, Minggu 
(18/11/2018).

“Acara ini diadakan karena kita peduli 
kepada teman-teman mungkin mereka 
ada yang pegel, capek, kami juga mem-
buka konseling mungkin kalau ada yang 
mau ngobrol-ngobrol masalah kerjaan.” 
Kata Muthi Hidayati pengurus LiPMI

Tidak hanya memberikan pendidikan 
hukum ketenagakerjaan, Pijat terapi 
ini merupakan salah satu kegiatan so-
sial  bentuk peduli LIPMI kepada para 
PMI (Pekerja Migran Indonesia). Dalam 
acara ini LIPMI berkerjasama dengan 
ZHI-NENG APALI HONGKONG yang 
memberikan pijat terapi.  LIPMI juga 
menggandeng MIFTAHUL JANNAH 
dan ENJOY DANCER untuk memberi-
kan pelajaran mengaji dan menari.

Menurut Muthi, setidaknya ada 60 
lebih peserta yang mengikuti pijat gratis 
serta paling banyak peminatnya.

“Kita tidak hanya teriak- teriak demo 
tapi juga mengadakan pendidikan ket-

enagakerjaan dan kegiatan- kegiatan 
sosial juga pelayanan serta pengemban-
gan seni budaya.” Tutur Muthi dalam 
sambutannya.

Ia menambahkan selain memberikan 
pelayanan pijit, pihaknya juga menye-
diakan surat extend visa, buku paduan, 
surat perpanjang paspor, surat pengam-
bilan pasir di agency atau majikan juga 
paduan pengajuan kontrak mandiri.

“ Kegiatan ini merupakan kegiatan 
rutin yang dilakukan LiPMI atas dasar 
peduli dan memperjuangkan nasib PMI 
di Hongkong dan melayani mereka 
yang membutuhkan.” Tambah Muthi.

Ia juga berharap, dengan adanya ke-
giatan yang dilakukan oleh LiPMI ini 
nantinya bisa mempermudah para PMI 
saat membutuhkan paduan dan pen-
dampingan ketika terjadi masalah.

Seorang PMI yang berasal dari Cilacap 
juga memberikan pernyataan bahwa pi-
jatan yang diberikan di acara bakti sosial 
ini sangat membantu.

“Syukur acara seperti ini sangat saya 
tunggu-tunggu, karena kalau pijat di-
luar kan mahal, mumpung ada grati-
san saya ikut pijit. Tanggan saya sudah 
mendingan gak sakit lagi habis diikuti 

tadi. Sebelumnya ini sakit karena sering 
angkat-angkat Bobo.” Kata Munasi sam-
bil pegangan tangan.

LiPMI bertujuan menghentikan se-
gala bentuk pemerasan, penindasan 
terhadap PMI dan keluarganya. Mengh-
entikan praktek pemungutan biaya pen-

empatan yang berlebih juga menghenti-
kan praktek perbudakan moderen pada 
buruh migran.

Dikesempatan itu LiPMI juga mem-
persilakan para PMI yang hadir untuk 
bergabung menjadi anggota dalam 
organisasi LiPMI. Yaitu dengan cara 

mendaftarkan diri secara tertulis kepa-
da pengurus Aliansi. Membayar biaya 
pendaftaran sebesar 100 HKD. Yang 
nantinya akan dimusyawarahkan serta 
mendapatkan persetujuan dari 2 atau 3 
anggota LiPMI. Bisa secara berkelom-
pok, Komunitas, Serikat Buruh.

LIPMI Gelar Acara Kegiatan Sosial 
Peduli Buruh Migran

Oleh Sukarni

Ratusan PMI Deklarasikan Dukungan kepada Prabowo-Sandiaga
RATUSAN Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) Hong Kong berkumpul di Pantai 
Repulse Bay untuk mendeklarasikan 

dukungan kepada pasangan Prabowo 
Subianto - Sandiaga Uno dalam Pilpres 
2019, Minggu (11/11/2018).

Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri 
(DPLN) Partai Gerindra Hong Kong 

Mulyani mengatakan deklarasi yang 
mereka gelar merupakan  bentuk nyata 
komitmen dukungan mereka terhadap 
pasangan calon presiden dan calon wak-
il presiden nomor urut dua.

“Deklarasi hari ini bukan sekadar 
simbol dukungan para pekerja migran, 
tetapi sekaligus bentuk komitmen untuk 
bekerja keras memenangkan Prabowo 
Sandi dalam Pilpres 2019,” kata Muly-
ani.

Deklarasi yang diikuti oleh 350 orang 
lebih tersebut, selain dihadiri oleh Sek-
retaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ah-
mad Muzani, juga dihadiri Caleg DPR 
RI dari Gerindra untuk Dapil DKI Jakar-
ta 2 dan Luar Negeri Himmatul Aliyah 
serta perwakilan dari Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat 
Hong Kong.

Kepada SUARA, Himmatul Aliyah 
mengaku terharu menyaksikan antusi-
asme warga negara Indonesia di Hong 
Kong dalam usahanya menyukseskan 
pemilu.

“Teman-teman tidak sekadar bekerja 
dan menjadi pahlawan bagi keluarga, 
tetapi juga masih mau memikirkan uru-
san politik dan membantu usaha per-
baikan negara ini sangat mengharukan 
buat saya pribadi,” ujar Himmatul, Min-
ggu (11/11/2018).

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra 
Ahmad Muzani menegaskan, kedatan-
gannya ke Hong Kong antara lain untuk 
memastikan bahwa semangat peruba-
han untuk mewujudkan Indonesia yang 
lebih baik benar-benar ada meski di luar 
negeri sekalipun.

“Saya tidak menyangka, teman-teman 
PMI bahkan mau saweran untuk bisa 
menyelenggarakan kegiatan seperti 
ini. Kami dari Gerindra juga mewakili 
Pak Prabowo dan Pak Sandi, menyam-
paikan rasa bangga dan apresiasi yang 

tinggi kepada teman-teman dan berjanji 
akan berusaha memenuhi tuntutan dan 
memberikan perlindungan yang mere-
ka harapkan,” kata Muzani, Minggu 
(11/11/2018).

Menurut Muzani selain menjalankan 
komitmennya, pasangan Prabowo-San-
di juga akan lebih concern dalam mem-
berikan perlindungan terhadap PMI di 
luar negeri dengan mencabut Keppres 
tentang Tenaga Kerja Asing, yang leb-
ih berpihak kepada kepentingan asing, 
serta mencabut peraturan tentang out-
sourcing agar para pekerja tersebut bisa 
diangkat menjadi karyawan tetap oleh  
perusahaan yang membutuhkan tena-
ganya.

“Khusus terkait PMI di luar negeri, 
tanggung jawab negara yang paling 
asasi adalah melindungi dan menjamin 
keselamatan segenap bangsa Indonesia, 
di mana pun berada. Kalau pemerintah 
tidak mampu melindungi warga nega-
ranya, ya diganti, lalu serahkan kepada 
yang mampu,” ujar Muzani, Minggu 
(11/11/2018).

Dalam deklarasi tersebut selain mem-
baca naskah deklarasi bersama-sama, 
yang isinya antara lain mengajak semua 
pihak untuk benar-benar menciptakan 
pemilu damai dan anti-hoaks, para pe-
serta juga menyampaikan delapan butir 
aspirasi mewakili PMI baik yang sedang 
berada di luar negeri pun yang sudah 
kembali ke Indonesia (PMI Purna). 

Sebelum acara usai, para peserta 
deklarasi sempat histeris dan sebagian 
menangis haru ketika berkesempatan 
menyapa Prabowo dan Sandi melalui 
sambungan video call. 

Oleh Yuli Riswati

Kegiatan Lipmi. Foto: Sukarni
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4 Fakta Kenapa Komodo Cuma Ada di Indonesia. 
Bentuknya Sangar, Nyatanya Hewan Rumahan

Oleh Audina Galeshita

KEISTIMEWAAN Indonesia adalah 
keanekaragaman hayati termasuk flo-
ra dan faunanya. Ada beberapa spesies 
yang hanya ada di Indonesia dan nggak 
ditemukan di belahan bumi yang lain. 
Salah satunya adalah komodo. Hewan 
ini hanya bisa dilihat dan ditemukan 
di daerah Nusa Tenggara. Reptil raksa-
sa khas Indonesia ini panjanganya bisa 
sampai tiga meter dan juga mempunyai 

bisa yang mematikan. Meski tergolong 
hewan yang kuat dan dapat hidup di 
medan yang berat, nyatanya kawanan 
komodo tetap tidak berpindah dan terus 
menetap di daerah Nusa Tenggara saja.

Para ahli pun tertarik meneliti hal 
itu. Beberapa hewan memang punya 
insting untuk berpindah tempat secara 
berkelompok sehingga tersebar sampai 
ke tempat lain di dunia. Nah kalau ko-
modo cuma ditemukan di satu tempat, 
pasti ada alasannya tersendiri. 

1. Penelitian menunjukkan kalau komodo sebenarnya bisa lho berpergian jauh, 
tapi mereka nggak mau dan nggak merasa perlu

Meski mampu berkelana jauh, tapi komodo merasa nyaman dengan rumahnya 
sendiri. via nikkokarki.com

Hewan reptil raksasa ini sebenarnya bisa kok menempuh jarak yang jauh dalam 
medan apapun. Ia juga hewan yang bisa berenang serta memanjat. Nggak ada deh 
kemampuannya yang menghalangi dirinya buat berpetualang dan berpindah ke 
tempat baru. Tapi menurut Tim Jessop, profesor ekologi dari Deakins University, 
Australia, hewan komodo nggak mau pindah dan merasa nggak perlu pergi dari 
rumahnya. Wah, sudah jelas deh kalau komodo adalah hewan rumahan.

2. Peneliti mencoba memindahkan komodo ke daerah lain atau pulau lain. Tapi 
akhirnya mereka kembali ke daerah asalnya sendiri

Komodo yang dipindahkan akhirnya mencari jalan untuk kembali pulang. via 
whc.unesco.org

Penelitian soal itu dilakukan dengan cara memindahkan tujuh komodo dewa-
sa dari rumahnya. Ada komodo yang dipindahkan ke daerah lain tapi jauh dari 
rumahnya, ada juga yang ke pulau lain sehingga dipisahkan oleh air. Tapi, komo-
do-komodo itu menempuh jarak yang jauh dan berenang untuk bisa kembali ke 
tempat asalnya. Menurut National Geographic, empat bulan kemudian, mereka 
ditemukan sudah ada di rumahnya.

3. Ada komodo yang dipindahkan na-
mun dia nggak bisa beradaptasi se-
hingga tampak kesulitan, terutama 
soal mencari mangsa

Ada komodo yang kesulitan mencari 
mangsa setelah dipindahkan ke tempat 
baru. Padahal, mereka biasa berburu he-
wan lain seperti rusa dan kambing. via 
www.reddit.com

Dilansir dari Kompas, ada satu komo-
do tampak kesulitan beradaptasi ketika 
berada di tempat lain. Dia nggak bisa 
kawin dengan penghuni tempat ba-
runya tersebut. Selain itu, dia kesulitan 
mencari mangsa untuk makan. Biasan-
ya, mereka berburu hewan lain seperti 
rusa dan kambing. Hal ini bisa bermasa-
lah lho untuk jangka panjang. Mungkin 
karena biasa di lingkungan yang famil-
iar, jadinya kesulitan ketika ada di ling-
kungan baru.

4. Padahal, situasi seperti itu membuat 
komodo jadi rentan perkawinan se-
darah dan juga kehabisan mangsa 
karena maunya di rumah aja

Meski rawan bahaya karena maunya 
di rumah aja, tapi mereka punya cara 
berlindung sendiri. via www.bookmun-
di.com

Sebenarnya, banyak lho manfaat dari 
berpindah tempat buat hewan. Dengan 
pindah, hewan jadi nggak kehabisan 
mangsa dan juga bisa menghindari ben-
cana alam. Perkawinan sedarah juga 
bisa diminimalisir. Nah, karena komodo 
nggak mau berpindah tempat, mereka 
jadi rawan kehabisan mangsa, bencana 
alam, dan juga perkawinan sedarah.

Pantas saja kan komodo hanya 
ditemukan di daerah Nusa Tenggara 
aja. Bukan cuma karena habitat hidupn-
ya saja, tapi juga memang komodo yang 
nggak mau berpindah. Mereka nggak 
peduli kehabisan mangsa atau bencana 
alam. Pasti hewan komodo punya cara 
pertahanan sendiri. Buktinya mereka 
masih bertahan hidup sampai saat ini.
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AHMAD Dhani berharap jaksa menun-
tutnya bebas atau hukuman yang serin-
gan mungkin. Musikus yang belakangan 
terjun ke politik itu akan menghadapi 
sidang tuntutan dalam perkara ujaran 
kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan, Senin 19 November 2018.

“Harapan itu sesuai dengan fakta dan 
keterangan saksi yang terungkap di per-
sidangan,” kata Ali Lubis, pengacara 
Ahmad Dhani, ketika dihubungi, Ming-
gu malam, 18 November 2018.

Harapan itu sudah lebih dulu diung-
kap Ahmad Dhani secara langsung usai 
persidangan terakhir dua minggu lalu. 
Saat itu, setelah menjalani pemeriksaan 
terhadap dirinya, Ahmad Dhani mem-
inta jaksa tak menuntutnya lebih berat 
daripada yang pernah diterima mantan 
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purna-
ma alias Ahok.

Menurut Ahmad Dhani, kasus yang 
dialami Ahok saat itu jauh lebih berat 
daripada dirinya yang kini berstatus ter-

dakwa ujaran kebencian terhadap Ahok. 
“Masa Ahok sudah bikin heboh se-Indo-
nesia, saya dituntut lebih dari dia kan ga 

mungkin,” katanya, kepada tempo.co
Ahmad Dhani dilaporkan dengan 

tuduhan ujaran kebencian terhadap 

Ahok pada 9 Maret 2017. Barang buk-
tinya sejumlah cuitan di akun Twitter 
pribadi Ahmad Dhani yang dianggap 
jaksa dapat menimbulkan kebencian 
atau permusuhan atas dasar kesukuan, 
agama, ras dan antar golongan (SARA).

Caleg dari Partai Gerindra itu didak-
wa melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto 
Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 
Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman 
maksimal enam tahun penjara.

Caption: Musisi yang juga calon wakil 
Bupati Kabupaten Bekasi, Ahmad Dhani 
memberikan hak suaranya dalam Pilka-
da DKI Jakarta di TPS 24, Pinang Mas, 
Jakarta Selatan, 15 Februari 2017. Dhani 
yang mencoblos bersama anaknya, El 
dan ibunya, kompak memamerkan 
surat suara dengan menutupi gam-
bar pasangan calon nomor dua, yakni 
Ahok-Djarot. instagram.com

Ahmad Dhani Minta Tuntutan Tak 
Seberat Ahok

Oleh Sandya Estu

Ahok Penuh Kontroversi, Sutradara Tutup 
Telinga saat Garap Filmnya
AHOK menjadi sosok yang kerap 
diperbincangkan sebab tak luput dari 
kontroversi terkait sepak terjangnya 
di politik.  Semua yang berkaitan den-
gan Ahok selalu menarik perhatian, 
baik para pendukung atau bahkan 
musuh-musuhnya.
  Maka tak heran jika bukan hal yang 
mudah bagi sutradara Putrama Tuta 
ketika dirinya diminta menggarap film 
soal Ahok. 

Ia diminta tak mempedulikan banyak 
pendapat yang datang saat film ini akan 

dibuat. 
“Dari awal semua orang bilang ‘Ta 

kalau kita bikin film ini tutup telinga 
aja’ soalnya itu bukan sesuatu yang kita 
pikirin sama sekali, jadi udah terserah. 
Kaya tadi yang gue bilang, begitu film 
ini premier. Film ini bukan punya gue 
lagi, film ini udah punya penonton,” 
ujarnya saat ditemui di Senayan City be-
lum lama ini. 

Di tengah pendapat yang terbagi saat 
film ini sudah tayang, sutradara yang 
pernah menggarap ‘Catatan Harian si 
Boy’ ini pun bersyukur ketika filmnya 
berhasil meraup sejuta penonton lebih.

A Man Called Ahok’ tak semata-mata 
menjadi film tentang Ahok yang digara-
pnya. 

Tuta berharap, filmnya bisa menjadi 
salah satu daya tarik banyak orang un-
tuk mau menonton film di bioskop.

“Karena penonton kita yang bikin 
industri kita maju nggak ada lagi yang 
lain, itu dulu pada waktu gue kecil, non-
ton film itu culture budaya gitu. Mu-
dah-mudahan dengan adanya film ‘A 
Man Called Ahok’, atau film-film lain-
nya yang bisa membawa penonton ke 
bioskop,” tukas Tuta, lagi. Iya deh... kita 
doakan harapannya terkabul,

Oleh detikhot.com

Ahmad Dhani

Ahok 
komentar 
soal 
filmnya

FILM A Man Called Ahok tembus satu 
juta penonton, sejak tayang pada 8 No-
vember 2018. Kabar bahagia ini rupan-
ya sudah sampai ke telinga Basuki Tja-
haya Purnama (BTP) alias Ahok, dan ia 
langsung menulis surat berisi ucapan 
terima kasih.

Tulisan Ahok lantas diunggah Daniel 
Mananta di akun Instagram, lengkap 
dengan pengumuman jumlah penonton 
yang sudah mencapai satu juga lebih.

Kepada seluruh penonton film A Man 
Called Ahok, terima kasih atas dukun-
gannya sehingga telah mencapai penon-
ton sebanyak 1 (satu) juta. Majulah demi 
kebenaran, kejujuran, perikemanusiaan, 
dan keadilan. Salam dari Mako Bri-
mob, BTP, Sabtu, 17-11-2018,” isi tulisan 
Ahok.

Dengan penuh rasa syukur kepada 
Tuhan, gw mau ucapkan terima kasih 
terhadap penonton Indonesia.”

”Harapan gw semoga semakin ban-
yak lagi orang yang terinspirasi setelah 
menonton film ini untuk lebih mencintai 
Indonesia seperti seorang pak Ahok.”

”Semoga film ini akan selalu menjadi 
terang, menyebarkan kebaikan, menye-
barkan kasih terhadap sesama tanpa 
pandang ras, suku, agama dan usia.”

asa ini.” tulis Daniel sebagai keteran-
gan fotonya di Instagram*.

Oleh cumicumi.com
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PERSETERUAN Angel Lelga dan Vicky 
Prasetyo belum berakhir, pasangan 
yang sedang dalam proses cerai ini se-
makin tidak akur saja. Apalagi setelah 
Vicky mendatangi rumah istrinya terse-
but untuk melakukan penggerebekan.

Vicky sendiri terlihat mengajak kel-
uarganya serta beberapa media untuk 
melihat langsung penggerebekan terse-
but. 

Kuasa hukum Vicky Prasetyo juga 
turut datang untuk mendampingi.

Kuasa hukum Vicky menyebutkan 
kalau ada seorang pria yang memang 
di dalam kamar bersama Angel Lelga. 
Malahan ia juga menyebut kalau wan-

ita yang masih berstatus istri Vicky ini 
berzina.

Angel Lelga Selingkuh?
Dari penuturan kuasa hukum Vicky 

Prasetyo, ia memang diminta untuk 
mendampingi penggerebekan yang 
dilakukan sekitar pukul 02.00 pagi terse-
but. Vicky mengatakan padanya jika 
Angel Lelga melakukan perzinaan.

“Saya gak tahu Vicky dapat info dari 
mana, cuman dia minta saya untuk 
dampingi. Vicky bilang minta dampingi 
kalau istrinya lakukan perzinahan, “ un-
gkap Salahudin Pakaya, kuasa hukum 
Vicky Prasetyo melalui telepon, Senin 
(19/11).

Salahudin menceritakan seperti apa 
kronologi penggerebekan Angel Lelga 

yang diungkapkan berzina tersebut, 
“Jadi yah kita semalam bersama suami 
sah Angel, Vicky menggerebek rumah 
istrinya itu. Pas sampai disana, ternyata 
benar istrinya melakukan zina bersama 
seorang pria sedang didalam kamar. 
Vicky ini kan masih jadi suami sah dan 
masih bertanggung jawab. Jadinya yah 
ini kejadian yang memalukan sekali.”

Kuasa hukum Vicky Prasetyo men-
gungkapkan kalau memang benar ada 
seorang pria di kamar Angel Lelga. 
Meski begitu, ia mengaku tidak tahu 
identitas pria yang disebut-sebut berzi-
na dengan istri Vicky ini.

“Laki-lakinya saya nggak tahu. Tapi 
dia masih muda. Iyah benar berada di 
dalam kamar,” tukasnya.

Salahudin juga mengungkap kal-
au warga setempat menjadi saksi atas 
penggerebekan dugaan zina Angel Lel-
ga tersebut, “Orangtuanya sih saya ngg-
ak lihat yah di rumahnya itu. Tapi yang 
jelas penggerebekan semalam juga sama 
warga sekitar.”

Angel Lelga Jalani Visum
Usai penggerebekan ini, Angel Lel-

ga dibawa oleh pihak berwajib untuk 
diperiksa. 

“Semalam langsung diamankan ke 
Polres Jakarta Selatan. Sekarang sedang 
lakukan visum. Rencananya, Vicky yang 
masih menjadi suami sah akan melaku-
kan laporan ke Polres Metro Jakarta Se-
latan sore nanti. Melaporkan kasus per-
zinahan ini,” jelas Salahudin.

JAKARTA Insiden penggerebekan yang 
dilakukan Vicky Prasetyo di rumah An-
gel Lelga pada Senin (19/11/2018) dini 
hari kemarin, masih menjadi perbincan-
gan hangat. 
Apalagi, di kamar Angel Lelga, Vicky 
menemukan seorang pria bernama Fiki 
Alman.

Hal ini juga dibenarkan oleh kua-
sa hukum Angel Lelga, Nyoman Adi 
Peri saat dihubungi oleh JawaPos.com, 
Selasa (20/11/2018). Namun, Nyoman 
mengklarifikasi bahwa keberadaan Fiki 
Alman di kamar itu, adalah untuk mem-
bantu Angel Lelga. 

Nyoman menceritakan bahwa awaln-
ya, Fiki bertamu ke rumah Angel Lelga, 
dan pulang pukul 11 malam. Namun 
jam satu malam, Angel Lelga kembali 
menghubungi Fiki. 

“Kira-kira jam 1 (dini hari) itu (Angel) 
nelepon lagi minta Fiki untuk datang 
karena curiga ada maling CCTV. Soaln-
ya ada bunyi kresek-kresek,” tutur Ny-
oman.

Mengapa Pintu Dikunci?
Keduanya kemudian mendengar 

ribut-ribut di luar rumah. “Terus, tiba-ti-
ba banyak yang datengloncat-loncat 
ke rumahnya, ada suara Vicky Prase-
tyo. Karena takut ada apa-apa disuruh 
masuk ke kamar. Lalu, pintunya dikun-

ci. Jadilah dugaan pengerusakan,” ujar 
Nyoman.
Panggil Polisi

Suasana menjadi sangat kacau karena 
banyak orang yang merangsek masuk 
tanpa izin ke dalam rumah Angel Lelga. 
Untuk itu, Angel meminta kedatangan 
petugas polisi untuk menenangkan dan 
menjadi penengah.

“Waktu itu, akhirnya Bu Angel den-
gar banyak suara yang meminta untuk 
botakin, telanjangin. Akhirnya, dia min-
ta panggilan polisi karena yang dateng 
awal itu kan Vicky dan kawan-kawan. 
Sedangkan, Pak RT datang belakangan, 
sehingga jam 5 dibawa ke Polres Jaksel,” 
kata Nyoman.

Kronologi Vicky Prasetyo Menggerebek 
Angel Lelga yang Diduga Berzina

Oleh Kapanlagi.com

Oleh Liputan6.com

Penjelasan Angel Lelga soal Fiki 
Alman

Drama Rekayasa?

PENGGEREBEKAN rumah Angel Le-
lga oleh sang suami, Vicky Prasetyo, 
Senin (19/11/2018) dini hari, membuat 
publik geger. 
Banyak yang tak percaya dengan tin-
dakan Angel Lelga, tapi tak sedikit 
pula yang merasa peristiwa ini hanya 
rekayasa. 

Saat ditemui di Mapolres Metro Ja-
karta Selatan, Senin sore, Vicky Prase-
tyo membantah anggapan miring ini.

Vicky Prasetyo mengatakan ia meng-
gerebek istrinya karena ingin menun-
jukkan sifat asli Angel Lelga.

“Sekarang gini, aturan negara dan 
hukum agama mana yang membe-
narkan seorang wanita masih terikat 

sah istri orang, memasukkan pria lain 
pukul dua pagi di kamar pribadi, yang 
itu juga kamar saya,” kata Vicky Pra-
setyo.

Vicky mengatakan tak ada orang 
yang berhak memasuki kamar istrinya 
itu. Dia merasa paling berhak, meski 
saat ini rumah tangga mereka sedang 
dalam proses perceraian.

Sementara, kuasa hukum Vicky, 
Marloncius, menegaskan bahwa peng-
gerebekan yang dilakukan kliennya 
asli tanpa rekayasa. Meskipun, peng-
gerebekan itu dihadiri oleh awak me-
dia dan kerabatnya.

“ Itu sih enggak bisa dibilang set-
ting-an sih. Itu tidak masuk akal kalau 
sudah seperti itu sudah dibilang set-
ting-an,” kata Marloncius

Oleh Dream.co.id
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Nomor-nomor Penting

Notis kepada para pengiklan

Anda berusaha selalu tegar apapun kondisi hidup Anda 
sehingga membuat orang simpati.
Rezeki: Kalau belum sukses nggak boleh banyak 
omong.
Asmara: Si Dia punya banyak larangan untuk Anda.
Fisik: Anda menjadikan gym sebagai tempat berlatih 
sekaligus tempat mencari komunitas sehat.
Warna: Abu-abu.

Setiap orang memiliki momentum untuk maju maka 
pergunakan sebaik-baiknya.
Rezeki: Anda merasa sungkan mengkritik senior di 
tempat kerja.
Asmara: Pusat kehidupan Anda adalah pasangan Anda.
Fisik: Jangan mentang mentang Tak punya pantangan 
bebas makan apa saja.
Warna: Hijau.

Teknologi informasi membuat Anda lebih mudah men-
emukan arah untuk masa depan.
Rezeki: Dalam sebagian rezeki Anda ada rezeki orang 
lain.
Asmara: Anda selalu menjadikan si Dia penyemangat 
dalam melakukan apa saja.
Fisik: Anda kurang tertarik nge-gym Dan memilih 
masuk komunitas olahraha lainnya.
Warna: Merah.

Kehidupan terasa lesu karena pekerjaan tak seperti 
dulu lagi.
Rezeki: Tentukan pekerjaan macam apa yang cocok 
untuk Anda di masa datang.
Asmara: Salah satu upaya untuk mendekati si Dia ada-
lah memahami kesukaannya.
Fisik: Selalu siap sedia cemilan agar hari libur tak mem-
bosankan.
Warna: Putih.

Ada banyak arisan yang Anda ikuti tapi hasilnya kurang 
begitu kelihatan.
Rezeki: Ada banyak tawaran kredit tanpa agunan tapi 
sama sekalI Tak tergiur.
Asmara: Kadang melihat si Dia Tak mudah didekati.
Fisik: Bagi Anda makan seadanya lebih baik yang pent-
ing sehat.
Warna: Orange.

Anda punya tampang bandel tapi malah banyak yang 
suka.
Rezeki: Bekerja untuk membeli aset masa depan.
Asmara: Selalu selektif dalam memilih pacar
Fisik: Rambut menipis kalau dibiarkan rontok.
Warna: Krem.

Optimisme makin menguat kalau satu demi satu ham-
batan bisa diatasi.
Rezeki: Anda tak mau terjebak Dalam hutang piutang 
yang jatuhnya untuk membiayai pergaulan.
Asmara: Cemburu tandanya cinta.
Fisik: Kunyah makanan dengan halus agar tidak gam-
pang sakit perut.
Warna: Pink.

Kalau dulu Anda pernah sukses kedepannya pasti bisa 
mengulangI sukses yang sama.
Rezeki: Anda memilih bekerja jauh dari kampung hala-
man.
Asmara: Senyum pasangan jadi pengobat rindu si Dia.
Fisik: Anda lebih memilih santai di rumah daripada ak-
tivitas yang memeras keringat di luar rumah
Warna: Ungu.

Anda tak menyesal pada masa lalu tapi menjadikannya 
sebagai pelajaran berharga.
Rezeki: Rajin bekerja karena tahu saat ini tak ada yang 
lain.
Asmara: Malas kalau disuruh jalan dengan si Dia.
Fisik: Anda tak kuat menjalani latihan fisik yang cukup 
berat.
Warna: Hitam.

Media sosial jangan dijadikan tempat berkeluh kesah 
karena banyak dibaca orang.
Rezeki: Kelemahan ditutupi dengan fokus dan usaha 
yang kuat.
Asmara: Si Dia menjadikan Anda tempat berbagi peras-
aan.
Fisik: Anda selalu membatasi porsi makan demi perut 
yang lebih kecil.
Warna: Coklat.

Tak pernah bisa berdiam diri meski libur sekalipun.
Rezeki: Setiap jalan-jalan Anda selalu mencari peluang 
dan koneksi.
Asmara: Si Dia tak mempermasalahkan masa lalu Anda
Fisik: Metabolisme tubuh jadi kurang bagus kalau Anda 
sering bergadang.
Warna: Kuning.

Semua rasa sakit Anda resapi karena kelak saat sukses 
Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Rezeki: Keuangan masih belum sebagus beberapa ta-
hun lalu.
Asmara: Anda sangat memperhatikan gerak-gerik 
pasangan.
Fisik: Anda mudah letih kalau makanan yang dimakan 
asal kenyang saja.
Warna: Orange.

Para pemenang harap menghubungi SUARA di 
3416 3467 atau WA 5728 4355, Senin-Jumat, 
pukul 9 pagi-6 sore untuk mengatur pengambilan 
hadiah.

Masih banyak di antara kita yang belum dap-
at mengatakan “tidak” terhadap iming-imi-
ng pinjaman uang yang sangat mudah dan 
cepat prosesnya.  Kasus besar yang terjadi 
beberapa bulan lalu serta melibatkan ra-
tusan pekerja migran yang menggadaikan 
paspor mereka merupakan bukti bahwa 

Siapa Perlu Uang?

MENDATAR
1 Tiruan bunyi barang berat jatuh ke tanah
3 Pemerintahan republic yang kepala negaranya 

langsung memimpin kabinet
8 Salah satu Lembaga tinggi negara
10 Surat keterangan menyimpan barang di sebuah 

Gudang yang disewakan untuk umum
11 Kakek
12 Penjara
14 Tidak berminat pada politik
18 Tempat menyimpan uang
20 Ibarat; contoh
21 Bagian kapal
23 Rawa yang bertumbuh-tumbuhan
24 Untuk menudungi barang-barang yang dipersem-

bahkan kepada raja
25 Dasar
27 Tanda kendaraan bermotor Kedu
28 Kata sseru untuk menyatakan heran
30 Pengungkit
32 Usaha mengatur dengan baik suatu organisasi
33 Tempat air terbuat dari tembikar berbentuk bulat 

panjang
36 Biaya; ongkos
39 Pada; kepada
40 Tidak memberikan suara dalam pemungutan 

suara
41 Pegawai yang bertindak secara birokratis
42 Sudi
44 Unit Pemukiman Transmigrasi
45 Sakit (Inggris)
46 Kata penunjuk
48 Perkiraan; perhitungan
50 Gelar kehormatan bagi ulama besar
51 Indonesia Air Show
52 Laut (Inggris)
53 Perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam 

hari dari Masjidilharam di Mekkah ke Majidilaksa 
di Baittulmulkadas dengan kendaraan burak

56 Baik budi bahasanya
57 Peser; rimis
59 Mahkamah Konstitusi
61 Bulus
62 Sempit; ketat
64 Kepercayaan kepada roh yang mendiami semua 

benda
65 Sakti; keramat
67 Tidak ada akhir; larut
69 Panggilan pada Pastor
71 Tembuni; plasenta
73 Pengujian mental
77 Kecewa; tidak senang

79 Alam; jagat
80 Menumpang modal pada orang yang bermain 

judi
81 Perhatian
82 Dia pernah menjadi Ketua DPR RI periode 2004-

2009
83 Sial

MENURUN 
1 Bagian cadangan batu bara yang telah diambil
2 Huruf ke-23 abjad Yunani
3 Lipatan pada rok
4 Kertas atau perca yang dapat mengisap tinta
5 Permainan yang menggunakan bola keras dan 

tongkat pemukul bola
6 Berlari kecil saat haji/umrah
7 Sebutan untuk orang Sakai suku bangsa di 

Malaka
8 Denyut pergelangan tangan
9 Bunga mawar
13 Kakak laki-laki (Minangkabau)
14 Delapan
15 Busur lingkaran besar yang digunakan dalam 

pelayaran
16 Membentuk tanaman menjadi berbeda dari 

bentuk aslinya
17 Mulia; luhur
19 Penduduk asli Pulau Bali
20 Saputangan
22 Rumput meliam
23 Kemungkinan
26 Dilakukan oleh umat Islam selesai salat Isa pada 

bulan Ramadhan
27 Pukulan servis yang gagal dikembalikan dalam 

tenis
29 Lambang kimia unsur helium
30 Penyusunan menurut lajur yan telah tersedia
31 Ganggang lautt yan dapat dimakan
34 Sistem social yang dikuasai oleh golongan 

menengah
35 Proses menjadi dewasa
37 Jaminan
38 Perawakan
41 Peti kecil dari tembaga untuk tempat sirih, tem-

bakau
43 Mata air; sari
47 Terkandung halus; tersirat
49 Bahan pengisi senjata api
54 Tentara; bala tantara
55 Tidak terbatas pada bidang tertentu
57 Negara kita
58 Berat bersih
60 Pengasingan
61 Usaha percetakan dan penerbitan
63 Jumlah pukulan dan gol yang dinilai terbaik 

dalam permainan golf
66 Diulang; kelabu
68 Takhta; singgasana
70 Semboyan
71 Hadiah
72 Cemburu
74 Dengan; Bersama
75 Pipa untuk mengisap tembakau
76 Bekas; mantan
77 Senapan dengan patrun kecil
78 Masakan; terdiri atas daging cincang dengan 

bawang merah dan cuka

mereka tidak memikirkan berapa total biaya 
peminjaman ataupun dampak dari mengga-
daikan paspor.  Yang penting adalah mereka 
mendapatkan uang kontan di tangan saat itu 
juga.  

Di kelas pelatihan, kami mengajarkan agar 
setiap orang memiliki tabungan karena kita 
tidak tahu, kapan dan bagaimana, kebutuhan 
darurat di masa depan bagi diri kita sendiri 
maupun keluarga kita.  

Namun, jika memang kita perlu meminjam 
uang, sebaiknya pergi ke tempat peminja-
man resmi dan jangan meminjam ke seseo-
rang yang sangat mungkin bertindak seperti 
rentenir, yang menjerat kita dengan bunga 
pinjaman yang sangat tinggi serta melanggar 
aturan hukum di Hong Kong. 

Agen peminjaman uang itu bukan bank. Ka-
lau bank dapat menyimpan serta meminjam-
kan uang kepada nasabahnya, agen peminja-

man hanya dapat memberi pinjaman uang. 
Namun banyak sekali yang salah kaprah, 
menyebut agen peminjaman uang ini dengan 
istilah “bank”.

Berdasarkan aturan hukum pinjaman uang 
di Hong Kong, dokumen berikut tidak dapat 
di ambil dan di tahan oleh agen sebagai jam-
inan: kartu identitas Hong Kong, Paspor, KTP 
Indonesia, buku tabungan bank, foto diri pen-
jamin maupun keluarga.  

Hati-hati pula dengan kasus pencucian 
uang dimana seseorang yang baru Anda ke-
nal ingin mengirim uang dengan jumlah yang 
sangat besar ke rekening bank Anda, lalu 
Anda diminta untuk menarik uang tersebut di 
mesin ATM.  Sesuatu yang tidak lazim pasti 
ada dampak negatif di belakangnya!

Oleh Amalia Kandou-Couesnon, pengajar 
Enrich; ikuti FB kami di Enrich-Bahasa Indo-
nesia

Pemenang TTS No 91. Siti Isnayatun

Siti Aisyah Yeriska W Lina Yuliana
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