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Sejumlah wahana permainan bianglala di PMPS Alun-Alun Utara Yogyakarta nampak tidak beroperasi, pada Senin (12/11/2018)

Operasional Wahana Permainan Bianglala 
Sekaten, Dihentikan

LIPUTANJOGJA.COM, JOGJA – Sehari pascainsiden terhenti dan 
terbaliknya wahana permainan bianglala di PMPS, operasional seluruh 
wahana permainan bianglala di kawasan Pasar Malam Perayaan Sekaten 
(PMPS) Alun-Alun Utara Yogyakarta, mulai hari ini dihentikan sementara.

“Memang sejak insiden kemarin malam, semua wahana drumolem 
(bianglala) malam ini untuk sementara tidak beroperasi. Karena 
menunggu dilakukan pengecekan keamanan. Namun untuk wahana 
lain, selain bianglala masih boleh beroperasi,” ujar salah seorang pegawai 
pengelola wahana permainan Diana Ria, Mukti, Senin (12/11/2018).

Pihak pengelola wahana permainan mengaku belum mengetahui sampai 
kapan pengecekan keamanan dari pihak berwenang ini selesai dilakukan. Mukti 
hanya bisa menungu hingga pihak terkait mengizinkan kembali pengoperasian 
wahana permainan bianglala tersebut. Pengelola wahana permainan ‘Diana Ria’, 
Mukti -Foto: Jatmika H Kusmargana“Kita belum tahu sampai kapan harus berhenti 
sementara beroperasi. Yang jelas masih menunggu izin dari pihak terkait,” katanya.

Sementara itu, meski sempat terjadi insiden pada Minggu kemarin, 
antusiasme masyarakat untuk menikmati wahana permainan rakyat di 
PMPS Alun-Alun Utara Yogyakarta masih tampak tinggi. Meski tak seramai 

biasanya, sejumlah pengunjung nampak memadati dan mengantre untuk naik 
sejumlah wahana, seperti kora-kora, tong setan, komedi putar, dan sebagainya. 
Mayoritas mereka adalah para anak-anak dan remaja berusia belasan tahun.

Salah seorang pengunjung, Billy Nurggraha (16), mengaku tetap antusias 
menaiki wahana permainan berupa kora-kora, meski mengetahui adanya insiden 
bianglala pada Minggu, kemarin. Meski sedikit khawatir, ia mengaku percaya 
kepada pihak pengelola karena sudah terbiasa menaiki wahana semacam ini setiap 
tahunnya. “Memang setelah ada peristiwa kemarin sempat khawatir. Tapi kan 
pasti setelah ada kejadian, pihak pengelola pasti melakukan pengecekan agar hal 
semacam itu tidak terulang kembali. Apalagi hal semacam itu kan tidak disengaja, 
jadi belum tentu hal serupa akan terjadi lagi. Yang penting positif, aja,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sejak adanya insiden terhenti dan terbaliknya 
wahana permainan bianglala di PMPS Alun-Alun Utara Jogja Minggu 
kemarin, pihak berwenang, baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Yogyakarta maupun Polresta Jogja, hari ini memanggil seluruh 
pengelola wahana permainan untuk meminta keterangan terkait peristiwa 
tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan izin serta 
standar keamanan maupun keselamatan setiap wahana permainan. (JHK)

Insiden Sekaten Jogja, Wahana 
Bianglala Terbalik Pengunjung 
Panik

LIPUTANJOGJA.COM, JOGJA 
- Sebuah insiden terjadi di perayaan 
malam pasar Sekaten Yogyakarta 
Minggu 11 November 2018 petang.

Sebuah wahana bianglala atau 
disebut juga kincir angin yang ada di 
pasar malam itu tiba-tiba sebagian 
bangkunya terbalik dan membuat 
panik para pengguna wahana itu.
Seorang penjual minuman di area 
sekitar komidi putar yang enggan 
disebutkan namanya menuturkan saat 
insiden itu terjadi kondisi komidi putar 
sebagian penuh oleh penumpang.

"Semua panik, karena atap-atap 
komidi putarnya saling berbenturan 
dan akhirnya terbalik, ada 4 unit 
yang terbalik," ujarnya saat ditemui 
di lokasi. Saat kondisinya terbalik, tak 
ada penumpang yang sampai terjun 
ke luar dari wahana setinggi sekitar 
10 meteran itu. "Penumpangnya 
kebanyakan muda-mudi, tidak 
ada yang sampai luka, tapi panik," 
ujarnya.Pasca insiden, sejumlah 
petugas penjaga wahana itu pun 
langsung menghentikan wahana 
itu dan membantu penumpang 
yang terjebak turun satu persatu.

Ia menuturkan komidi putar itu 
merupakan wahana yang baru datang 
ke Sekaten pada Sabtu dan baru saja 

selesai dibangun lalu beroperasi 
Minggu, 11 November 2018.

Kepala Polsek Gondomanan 
Komisari Polisi I Nengah Lotama 
yang langsung ke lokasi mengatakan 
dari informasi yang diterima 
pihaknya saat kejadian insiden di 
pasar sekaten itu, unit komidi putar 
yang terbalik diisi tiga penumpang.

"Informasinya pas itu ada 
penumpang guyon (bercanda) lalu 
(unit komidi putarnya) seperti 
miring, goyang-goyang lalu mungkin 
ada bagian yang mengancing 
akhirnya terbalik," ujar Nengah.

Nengah masih menyelidiki 
penyebab terbaliknya sejumlah 
unit komidi putar itu. Namun ia 
memastikan tak ada korban luka 
maupun jiwa dalam kejadian itu. 
"Penumpang memgalami trauma," 
ujarnya. Pasca insiden itu wahana 
tersebut tak dioperasikan sementara. 

Tak tampak juga petugas yang 
tampak menjaganya. "Kami minta 
wahana ini tidak dioperasikan dulu 
menunggu hasil penyelidikan lebih 
lanjut," ujar Nengah. Pasar Malam 
Sekaten Yogya merupakan event 
tahunan. Tahun ini pelaksanaannya 
lebih singkat yakni hanya dari 
tanggal 2-19 November 2018.

PLN dan IZI Jogja Gelar Cek Kesehatan Gratis

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang digelar YBM PLN dan 
IZI Jogja di Lapangan RW 11 Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota 
Jogja, Minggu (11/11/2018).

Bank BPD DIY Serahkan 
Kursi Tunggu Pasien

LIPUTANJOGJA.COM, JOGJA - 
Bank BPD DIY    menyerahkan    CSR 
kepada  RSUP Dr  Sardjito berupa  113  
kursi  tunggu pasien, senilai Rp 150 juta. 

Penyerahan dilakukan saat
upacara   peringatan   Hari Kesehatan 
Nasional di halaman depan RSUP Dr 
Sardjito Yogyakarta, Senin (12/11).

CSR tersebut secara simbolis   
diserahkan   Pemimpin Bank BPD 
DIY Cabang Utama  Kwartono 
Agus  Rachmadi diterima 
Direktur Medik dan Keperawatan 
RSUD Dr. Sardjito, dr Rukmono 
Siswishanto   MKes   SpOG(K). 

Turut mendampingi Rukmono, 
Direktur Umum dan Operasional  
drg  Rini  Sunaring Putri  MKes 
dan  Direktur Keuangan Drs Amir 
Hamzah Mauzzy Apt MM MARS.

Kwartono Agus Rachmadi yang 
akrab disapa Didit mengatakan, 
penyerahan CSR ini  bagian  dari 

kepedulian Bank   BPD   DIY   ke-
pada  salah satu stakeholder (RSUP
Dr Sardjito), dalam rangka 
mening-katkan kualitas pelayanan 
rumah sakit kepada pasien. 

“CSR ini untuk menunjang 
sa-rana dan prasarana   ruang   
tunggu pasien,” kata Didit kepada 
KR usai acara penyerahan.

Didit  berharap,  bantuan kursi 
tunggu pasien ini dapat  mening-
katkan  kenyamanan  pasien  saat  
mengantre pelayanan rumah sakit.

Rukmono  mengapresiasi CSR  
berupa  kursi  tunggu pasien dari 
Bank BPD DIY. Menurutnya,  prinsip  
pelayanan  kesehatan  itu  tidak hanya 
oleh Kementerian Kesehatan saja, 
tapi juga harus melibatkan peran 
serta dari komponen masyarakat, 
pemerintah swasta dan lembaga 
sosial lainnya. “CSR ini menunjukkan  
peran  serta itu,” katanya. (Dev)-o

Kwartono Agus Rachmadi (kiri) menyerahkan CSR diterima Rukmono 
Siswishanto.
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POLITIK
TEKNIS PEMASANGAN TIDAK SESUAI ATURAN

53,2 Persen Pelanggaran APK di Jogja
LIPUTANJOGJA.COM, JOGJA-

menjadi lokasi pelanggaran alat peraga 
kampanye (APK) yang paling banyak 
se DIY. Dari total temuan 4.400 
APK yang melanggar, 53,2 persen 
atau 2.341 ditemukan di Kota Yogya.

Koordinator Divisi Penindakan 
Pelanggaran Bawaslu DIY Sri 
Werdiningsih atau akrab  disapa  Cici,  
menjelaskan sebagian besar APK 
yang    melanggar aturan ialah karena  
pemasangannya   tidak   sesuai   aturan.

“Ada yang  dipasang di pohon, 
tiang listrik atau telepon,  di  pergola,  
atau dipasang di tembok alun-alun 
Selatan  bahkan ada yang terpasang   
di Kantor Pegadaian,”  jelasnya  
Minggu(11/11).

Bawaslu di jajaran kabu-paten/
kota sebenarnya sudah melakukan 
proses pencegahan agar peserta pemilu 

bisa memasang alat peraga kampanye
sesuai aturan. Selain imbauan  melalui  
berbagai sosialisasi  dan  pertemuan, 
Bawaslu juga melayangkan surat.  

Akan tetapi, pelanggaran pe-
masangan APK tetap saja terjadi. 
Sedangkan jumlah temuan pelang-
garan di   empat   kabupaten   lain 
yaitu   Kabupaten   Sleman 1.059 APK, 
Bantul 467 APK, Kulonprogo  178 
APK, dan Gunungkidul 335 APK.

Cici menambahkan, Bawaslu DIY  
tetap  memasukkan  bendera   sebagai 
bagian dari  APK meskipun di  dalam  
Peraturan  KPU tidak  disebutkan.

Hal  ini karena   bendera memuat 
lambang atau gambar partai politik 
maka dapat dikategorikan sebagai 
APK. “Yang juga kami persoalkan bu-
kan hanya bendera masuk APK atau 
tidak,tetapi karena pema-sangannya 

menyalahi aturan yaitu di pohon, 
tiang telepon, tiang listrik atau 
di luar zona  APK,” imbuhnya. 

Apalagi di Kabupaten Bantul 
sudah  ada  kesepakatan bersama 
bahwa bendera masuk dalam 
ka-tegori APK sehingga  jika  
terjadi pelanggaran pemasangan 
bendera  maka  bisa  di-tertibkan. 

Sedangkan untuk di wilayah lain, 
sementara ini masuk dalam catatan 
pelanggaran   pemasangan terlebih dulu.

Sementara itu, hingga saat ini 
Bawaslu DIY mencatat baru Kabupaten  
Gunung kidul dan Kulonprogo yang 
sudah  melakukan  penertiban APK.

Sedangkan di Kota Yogya,    
Kabupaten Bantul dan Sleman  
masih menunggu proses koordinasi 
dengan  Satuan  Polisi  Pamong   
Praja   (Satpol   PP) setempat. (Dhi)-o

Relawan Blusukan Jokowi Targetkan 70% 

Deklarasi dan pelantikan pengurus Relawan Blusukan Jokowi Jogja, Minggu 
(11/11) di Alana Hotel & Convention Center Jogja. - Ist/Dok Blusukan Jokowi

LIPUTANJOGJA.COM, JOGJA-
Target perolehan suara Pemilu di DIY 
untuk Jokowi akan terus dinaikkan. 
Jika pada Pemilu sebelumnya Jokowi 
hanya meraih 64%, maka pada Pemilu 
2019 relawan Jokowi menargetkan 
perolehan suara sebesar 70% untuk DIY.

Ketua Blusukan Jokowi Jogja 
Budi Setiyono mengatakan untuk 
mencapai target tersebut maka re- 
lawan Blusukan Jokowi dibentuk. Blu-
sukan Jokowi merupakan akronim 
dari Bulaksumur untuk kemenangan 
Jokowi. Blusukan Jokowi, katanya, 
merupakan gerakan moral yang 
berusaha sekuat tenaga agar 
pemilihan presiden April mendatang 
dimenangkan oleh pasangan calon 
Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin.

"Kerja nyata Presiden Jokowi 
selama ini telah membawa dampak 
nyata berupa pembangunan dan 
kesejahteraan bagi bangsa dan negara. 
Sehingga kepemimpinannya sangat 
layak untuk dilanjutkan," katanya 
di sela Deklarasi dan pelantikan 
pengurus Relawan Blusukan Jokowi 
Jogja, Minggu (11/11/2018) di Alana 
Hotel & Convention Center Jogja.

Menurutnya, pengurus dan 
relawan Blusukan Jokowi Jogja diisi 
oleh para alumni perguruan tinggi 
negeri maupun swasta di DIY. Blusukan 
Jokowi merupakan bagian (pengurus 
daerah) dari Blusukan Jkw pusat 
yang diketuai oleh Teguh Indrayana.

"Kami berharap nilai perolehan 
suara Jokowi di DIY me-ningkat. 
Targetnya adalah 70 persen suara untuk 
kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. 
Tahun lalu di DIY Jokowi memperoleh 
suara sebanyak 64 persen," kata Budi
melalui rilis yang diterima Liputan-
jogja.com, Minggu.

Deklarasi ini diikuti peserta dari 
berbagai kalangan. Awalnya, ang-
gota relawan ini sebanyak 690, dan 
sekarang bertambah menjadi 710. 
Mereka belum tergabung dengan ke-
anggotaan relawan lainnya.

Mereka akan mengembangkan 
anggota dengan system downline, 
membuat multilevel rekruitmen. Satu 
anggota relawan internal Blusukan 
Jokowi Jogja membuat downline 
empat orang ke bawah.

"Boleh keluarganya, boleh 
tetangganya, boleh saudaranya. Empat 
orang downline tersebut juga membuat 
downline menjadi empat lagi. 

Sehingga harapannya, 34 
tingkatan di bawah itu sudah bisa 
memperoleh suara yang sangat 
signifikan untuk peningkatan suara di 
DIY," katanya.

Budi mengatakan pengumpulan 
relawan sudah beberapa bulan yang 
lalu. Dalam deklarasi juga diundang 
relawan tamu, di luar 710 dari anggota 
Blusukan Jokowi Jogja.

Mereka yaitu relawan tamu yang 
sudah ada, seperti Projo, Rejomulia 
dan relawan yang terdaftar di Tim 
Kampanye Daerah (TKD) Tim 
Kampanye Kabupaten-Kota (TKK).
Perwakilan masing-masing 15 orang. 
Totalnya sekitar 200 dari relawan tamu, 
serta perwakilan dari 9 partai koalisi, 

termasuk 9 pimpinan partai koalisi
yang ada di DIY. Tokoh masyarakat
yang memberikan sambutan dalam 
deklarasi ini adalah Prof. Abdul Munir 
Mulkhan, mantan Rektor UIN Sunan 
Kalijaga Jogja.

Sayangnya, orasi kebangsaan 
yang rencananya disampaikan 
Hasto Kristianto selaku Sekjen Tim 
Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-
Kiai Ma'ruf Amin urung dilakukan.

Ketua Relawan Blusukan Jkw 
Pusat Teguh Indrayana mengatakan 
setelah deklarasi dan pelantikan 
selesai, organisasi ini diharapkan 
membuat program-program kerja 
sampai pada awal April menjelang 
minggu tenang.

"Karena Pemilu adalah pesta 
demokrasi, jadi suasananya adalah 
suasana senang, saling menghormati 
satu sama lain. Tidak boleh gontok-
gontokan, tidak boleh menyakiti. 
Adu program. Pembelajaran poli-
tiknya harus berjalan dengan baik, 
kesantunan berpolitik harus dibangun, 
memberi contoh berpolitik yang baik, 
yang damai," katanya. (AHR)

Jumlah Pemilih Tetap Hasil Perbaikan di 
Kota Yogya Bertambah 12.070

LIPUTANJOGJA.COM - KPU 
Kota Jogja telah menetapkan Daftar 
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT 
HP) 2 sebanyak 311.299 pemilih.

Ketua KPU Kota Yogyakarta 
Hidayat Widodo menjelaskan bahwa 
jumlah tersebut terdiri dari 149.027 
pemilih laki-laki dan 162.272 pemilih 
perempuan.

"Berdasarkan data tersebut, 
jumlah pemilih terbanyak ada di 
Kecamatan Umbulharjo dengan total 
50.540 pemilih yang terdiri dari 24.302 
pemilih laki-laki dan 26.238 pemilih 
perempuan," jelasnya, Selasa (13/11).

Anggota KPU Kota Yogyakarta 
Siti Nurhayati menjelaskan bahwa 
sebelumnya yakni pada DPT HP 1 
terdapat 299.229 pemilih yang terdiri 
dari 143.353 pemilih laki-laki dan 
156.876 pemilih perempuan.

Meningkatnya jumlah DPT 
tersebut dikatakan Siti karena ada 
penambahan data DP4 non DPT 
dari pusat."Dalam DP4 non DPT 

tersebut kita masih menemukan data 
pemilih yang secara faktual telah 
meninggal tapi secara de jure masih 
terdaftar sebagai penduduk kota. Ini 
dimungkinkan terjadi karena dari 
pihak keluarga belum mengurus surat 
kematian sehingga bisa terjadi data 

secara de jure masih hidup," jelasnya.
Selain DP4, Siti juga menyebut 

bahwa masih banyak data pemilih 
pemula yang ditambahkan pada DPT 
HP 2. Selanjutnya juga bertambahnya 
data pemilih pindah datang atau 
mutasi masuk ke Kota Yogyakarta.

DPT-HP2 di Kabupaten Magelang 
Ditetapkan 990.557 Pemilih

LIPUTANJOGJA.COM, MA- 
GELANG - Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Magelang 
menetapkan Daftar Pemilih Tetap 
Hasil Perbaikan (DPT-HP2) sebanyak 
990.557 pemilih, Senin (12/11/2018).

Daftar pemilih mengalami 
penambahan sekitar 13.143 pemilih 
dari DPT-HP1 sebanyak 977.414 
pemilih.

"Ada penambahan sekitar 13ribu 
pemilih, sejak ditetapkan DPT-HP 
yang pertama, yakni 977.414 pemilih," 
ujar Komisioner KPU Kabupaten 
Magelang Divisi Perencanaan dan Data 
Ismail Wardoyo, Senin (12/11/2018) 
saat rekapitulasi DPT-HP2.

Penambahan ini berasal dari 
Daftar Penduduk Pemilih Potensial 
(DP4) non daftar pemilih tetap (DPT) 
dari Kementerian Dalam Negeri, 
rekomendasi dari Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu), dan 
masukan masyarakat melalui Posko 
GMHP (gerakan melindungi hak 
pilih) di setiap PPS maupun masukan 
melalui online.

"Penambahan dari DP 4 non 
DPT dari kemendagri, rekomendasi 
bawaslu dan masukan masyarakat baik 
yang angsung ke Posko," ujar Wardoyo.
DPT-HP2 ini adalah sebanyak 990.557 
pemilih, dengan jumlah pemilih laki-
laki sebanyak 493.089 pemilih, dan 
perempuan 497.468 pemilih.

Mereka tersebar di sebanyak 
4.327 TPS di 372 desa yang ada di 
Kabupaten Magelang. Wardoyo 
mengatakan, setelah ditetapkan DPT-
HP2, KPU akan menyusun daftar 
pemilih tambahan (DPTB). Daftar 
pemilih tambahan adalah pemilih 
yang akan memilik di TPS lain dan 
bukan TPS asal. 

"Setelah itu ada tahapan DPTb, 
daftar pemilih tambahan, yaitu bagi 
pemilih yang akan memilih di TPS lain 
bukan TPS asal," ujarnya. Sebelumnya, 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Magelang menetapkan 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil 
Perbaikan (HP) Pemilu Tahun 2019 
sebanyak 977.414 pemilih, Rabu 
(12/9/2018).

Jumlah ini selisih 13.143 pe-
milih dari DPT yang ditetapkan 
sebelumnya, DPT HP1 yakni 977.414 
pemilih. "Penambahan ini berasal dari 
macam-macam, dari DP4 non DPT, 
dari masukan dan mutasi penduduk. 
Penambahan ada 13.143 orang pe-
milih," ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten 
Magelang, MH Habib Shaleh, me-
ngatakan, penetapan DPTHP2 ini 
adalah rangkaian proses yang sudah 
dijalani bersama-sama KPU, Bawaslu 
dan seluruh pihak. Bawaslu telah 
mengerahkan Panwascam, Panwasdes 
untuk memantau penduduk yang 
TMS dan invalid diperbaiki, pemilih 
baru dimasukkan.

"Verifikasi dilapangan reko-
mendasi ke kpu, mulai tingkat desa, 
harapannya adalah semakin banyak 
warga yang masuk ke dpt. Bersih dan 
berkualitas," ujar Habib.Bawaslu pun 
terus melakukan pengawasan terhadap 
daftar pemilih, terutama mereka yang 
berstatus TNI, Polri, data ganda, dan 
masukan DPT. (SP)

Pemda DIY Terima Dana Hibah 
Rp 65,12 M

LIPUTANJOGJA.COM, JOGJA,  
- Penandatanganan perjanjian hibah 
daerah untuk hibah dalam rangka 
bantuan pendanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi (siklon cempaka) 
tahun anggaran 2018 antara 
Pemerintah Pusat dan Pemda DIY 
dilakukan di kantor Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
Jakarta.

Dalam kesempatan itu, 
Pemerintah Pusat diwakili Direktur 
Pembiayaan dan Transfer Nondana 
Perimbangan atas nama Menteri 
Keuangan RI Ubaidi Sochen Hamidi 
(pemberi hibah) dan Sekretaris 
Daerah (Sekda) DIY Ir Gatot Saptadi 
(penerima hibah).

”Pemda DIY mendapatkan hibah 
dana sebesar Rp 65.128.307.500. 
Pelaksanaan kegiatan oleh Pemda DIY 
dari dana hibah ini akan diselesaikan 
selama 12 bulan terhitung sejak dana 
tersebut masuk ke Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD),” kata Kepala 
Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara 
Yuswantana di Jogja.

Menurut Biwara, dana hibah 
seperti tersebut di atas, didasarkan 
pada Surat Penetapan Pemberian 
Hibah (SPPH) nomor S-497/- 
MK.7/2018 tanggal 2 November 2018 
perihal Penetapan Pemberian Hibah 

Lihat video terkait 
"Proses Persiapan 
Kegiatan Rekonstruksi 
Pascagempa di DIY" 
di https://liputanjogja.
com/video-proses-
persiapan-kegiatan-
rekonstruksi-
pascagempa-di-DIY

POLITIKLIPUTAN JOGJA, RABU, 14 NOVEMBER 2018 3

Terganjal Laporan, 20 Desa di Sleman Belum Bisa Cairkan 
Bantuan Keuangan Khusus

LIPUTANJOGJA.COM, SLEMAN- Pada pencairan tahap II Dana Bantuan 
Keuangan Khusus (BKK) desa di Sleman, masih ada 20 desa yang belum bisa 
dicairkan. Kendala belum cairnya dana BKK tahap II tersebut terkait pelaporan 
anggaran.

Kepala Seksi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(DPMD) Sleman Agung Endarto mengatakan dalam pencairan dana BKK tahap 
II di tahun ini, pihaknya masih belum bisa mencairkan pada 20 desa dari 86 desa 
yang mendapat dana BKK. Di tahun ini pihaknya mencairkan dana BKK pada 
dua tahap dengan masing-masing 50% dari keseluruhan.

Menurutnya, dalam pencairan dana BKK, syarat bisa cairnya dana BKK 
diantaranya minimal 75% serapan dana dan menyerahkan laporan penggunaan 
dana tersebut."Di 20 desa itu, masih ada kendala terkait pelaporan dana di tahap 
pertamanya, jadi belum bisa car di tahap II," ujar Agung pada Harianjogja.com, 
Senin (12/11/2018).

Agung mengatakan jumlah kucuran dana BKK ke semua desa di tahun ini 
sebesar Rp29 miliar. Sementara tahun lalu, jumlah dana BKK sebesar Rp17,2 

miliar."Masing-masing desa akan ber-beda kucuran dananya, tergantung 
kebutuhan dan proposal yang diajukan," kata Agung. 

Setelah di awal tahun me-ngajukan proposal pengucuran dana BKK, pihak 
Pemkab Sleman akan melakukan verifikasi tergantung jenis bantuannya. Tiap 
desa mendapat kucuran dana BKK per tahunnya berkisar dari Rp200 juta sampai 
Rp800 juta."Misal, kalau bantuannya infra- stuktur jalan, ya nanti yang akan 
verifikasi dari DPUPKP [Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan 
Permukiman] Sleman," ujar Agung.

Pihaknya menargetkan, di November ini semua anggaran pencairan dana 
BKK di tahap II dapat selesai disalurkan. Penggunaan dana BKK bisa berupa 
infrastuktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa Condongcatur, Depok Reno Candra Sangaji mengatakan, 
ia mengajukan dana BKK di tahun ini sebanyak 10 program pemberdayaan 
masyarakat pada PAUD. "Ada juga penggunaannya untuk konblok dan 
pengaspalan jalan dari BKK," ungkap Reno pada Senin. Reno mengatakan total 
anggaran dari BKK di tahun ini mencapai Rp223 juta.(FAB)

Sudah Ditetapkan, Daftar Pemilih 
Tetap Hasil Perbaikan Masih 
Bermasalah

Talkshow Membersihkan DPT HP 2, Mungkinkah? di Cafe Silol, Kotabaru, 
Jogja pada Senin (12/11/2018). 

LIPUTANJOGJA.COM - Upaya 
untuk memutakhirkan data pemilih 
hingga saat ini belum mampu me-
ngatasi permasalahan dalam Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019.

Hingga ditetapkan menjadi DPT 
HP 2, masih ditemukan permasalahan 
data pemilih, termasuk di antaranya 
data ganda.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Mohammad Najib, Ketua 
Presidium JaDI (Jaringan Demokrasi 
Indonesia) DIY saat menggelar 
Talkshow Membersihkan DPT HP 2, 
Mungkinkah? di Cafe Silol, Kotabaru, 
Yogyakarta pada Senin (12/11/2018).

Najib menerangkan selama ini 
permasalahan DPT selalu saja dida-
pati saat pemilihan. Padahal untuk 
DIY sendiri sesungguhnya memiliki 
wilayah yang tidak terlalu luas. 

Meskipun demikian, permasa-
lahan DPT masih saja terjadi. "Di 
sini kita ingin mengurai per-soalan 
data pemilih. Kalau kita lihat di 

lapangan, DIY ini kecil, tapi terkait 
DPT HT 2 masih ada masalah. 

Kami terpanggil untuk bisa 
mewujudkan pembersihan terhadap 
DPT HP 2. Daftar pemilih adalah 
aspek pemilu yang paling masif," 
ungkapnya.

Dia mengatakan untuk mem-
bersihkan DPT sendiri tidak cukup 
hanya dilakukan oleh KPU dan 
Bawaslu, namun juga masyarakat yang 
harus memiliki peran aktif.

"Banyak sekali penduduk yang 
belum tertib administrasi. Banyak 
warga DIY yang tidak tinggal di DIY 
tapi KTP masih DIY. Saya rasa hal 
tersebut juga menjadi penyumbangan 
masalah.KPU di level provinsi 
kab/kota sudah sungguh sungguh 
memastikan. 

Kalau kita hanya mengandalkan 
KPU dan Bawaslu tidak bisa me-
nyelesaikan persoalan, tapi masyarakat 
juga punya peran aktif," terangnya. 
(SU)

Jelang Pilkades Serentak, Tensi 
Memanas

LIPUTANJOGJA.COM, SUKOHARJO - Para calon kepala desa (cakades) 
yang maju dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 125 desa diminta 
menampilkan fairplay dan tidak terkesan saling mencari kesalahan dengan tujuan 
menjatuhkan lawannya. Masyarakat juga diminta menjadi pemilih cerdas dan 
tidak terpancing isu menyesatkan sampai menyebabkan terjadinya kerusuhan. 
Pemkab Sukoharjo rencananya akan melaksanakan  pesta  demokrasi  ditingkat  
desa  pada 11 Desember mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Sukoharjo  Agus Santosa, Minggu 
(11/11) mengatakan, tensi di beberapa 
desa menjelang pilkades serentak 
di 125 desa pada 11 Desember 
mendatang memanas.

Kondisi  tersebut  dipicu 
persaingan beberapa cakades yang 
akan  tampil  dalam  pilkades.  Para 
persaingan beberapa cakades yang 
akan  tampil  dalam  pilkades. Para 
cakades saling serang dengan jurus 
sejumlah isu dimainkan. 

Menanggapi  hal  tersebut Agus 
Santosa meminta pada cakades 
untuk menahan diri demi menjaga 
kondusivitas daerah tetap terjaga.
Para  cakades  harus  menampilkan  
fairplay dengan mematuhi semua 
aturan dan tidak saling serang dengan 
isu menyesatkan.

Beberapa desa yang diketahui 
memanas memiliki jumlah pelamar 
cakades  cukup  banyak  sampai  
melebihi kuota yang ditetapkan. 
Kondisi tersebut membuat panitia 
pelaksana pilkades harus melakukan 
tes tambahan dan hanya akan

meloloskan jumlah maksimal lima 
orang cakades saja.

”Para  cakades  harus  tampil  
dengan tidak saling menjatuhkan. 
Cakades lebih efektif menampilkan 
visi misi dan program membangun 
desa pada masyarakat daripada 
mencari kesalahan  calon  lain  atau  
lawan mencari kesalahan  calon  lain  
atau  lawan nya,” ujar  Agus Santosa.

Di  beberapa  desa  yang  tensinya
memanas sudah diminta oleh Pemkab 
Sukoharjo untuk meredamnya. Para 
camat juga diminta turun langsung 
memantau kondisi di wilayahnya 
masing masing.

Beberapa desa yang tensinya 
memanas dikatakan Agus karena ada 
laporan  pengaduan  dari  masyarakat 
terkait dugaan penyelewengan 
dana dari kepala desa (Kades) yang 
menjabat sekarang. 

Mengenai kabar tersebut 
Agus menegaskan agar masyarakat 
tenang sebab Pemkab Sukoharjo 
sudah  menerjunkan  organisasi  
perangkat daerah (OPD) terkait untuk 
menyelesaikan masalah.    

Defisit APBD 2019 Gunungkidul 
Berpotensi Membengkak

RESTORASI SOSIAL GERBANGPRAJA

Kedepankan Jiwa 
‘Sithik Edhing’

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana memberikan materi dalam 
restorasi sosial Gerbangpraja. 

Hal tersebut mengemukakan dalam sarasehan program restorasi sosial 
gerakan bangga penggunaan aksara Jawa (Gerbangpraja) dengan tema 
‘Ngunggah Rasa Sithik Edhing’ lantaran aksara di Balai Desa Banguntapan 
Bantul, Rabu (14/11/2018). Dalam acara itu juga dihadiri Ketua DPRD DIY 
Yoeke Indra Agung Laksana SE.

Kepala Dinas Sosial DIY Drs Untung Sukaryadi MM mengatakan, restorasi 
disini mengangkat kembali jiwa sosial  ditengah masyarakat yang disadari atau 
tidak mulai memudar. 

Apalagi   masyarakat Jogja sebagai dikenal punya jiwa sosial tinggi, 
menghargai dan mengedepankan rasa sithik edhing dalam bermasyarakat. 
Artinya dengan restorasi sosial ini sebenarnya  orientasinya tidak sebatas bagi 
masyarakat Yogyakarta. “Kami berharap restorasi sosial ini bisa ditransformasikan 
kepada mahasiswa dari luar daerah yang  belajar di Yogyakarta,” ujar Untung.

Jika semangat jiwa sithik edhing tertanam dalam diri setiap masyarakat, 
tentu  konflik antara masyarakat bisa diminimalisasi.

Oleh karena itu aksara sebenarnya punya peran sangat penting dalam 
membentuk karakter jiwa masyarakat. Sedang program tersebut dijalani oleh 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) beserta Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Ketua DPRD DIY,  Yoeke Indra Agung Laksana mengatakan, J0gja sebagai 
kota budaya harus dijaga label itu. Artinya esensi dari nilai-nilai aksara Jawa itu 
harus diimplementasikan sesuai dengan norma. Jangan sampai citra J0gja sebagai 
kota budaya luntur karena sikap yang bertentangan dengan  nilai budaya Jawa.  

“Program tersebut harus menjiwai anak anak kita, kita butuh program 
berkelanjutan, dari dewan mendukung kegiatan seperti ini,” ujarnya aksara Jawa 
itu harus  diimplementasikan sesuai dengan norma.

Jangan sampai citra Yogyakarta sebagai kota budaya luntur karena sikap 
yang bertentangan dengan  nilai budaya Jawa.  “Program tersebut harus menjiwai 
anak anak kita, kita butuh program berkelanjutan, dari dewan mendukung 
kegiatan seperti ini,” ujarnya.

Dengan kegiatan seperti ini di harapkan memicu NGGUGAH RASA SITHIK 
EDHING LUMANTAR AKSARA (Membangkitkan tenggang rasa melalui budaya 
adi luhung).

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Gunungkidul, Dr. H. Immawan Wahyudi, 
M.H., menyampaikan, apabila akan menggunakan Gerbangpraja dalam sebuah 
pergerakan, maka sebaiknya bisa menjalankan dan mengamalkan Pancasila sila 
ke 5.

“Arti SITHIK EDING memberikan makna luas karena akan memberikan 
rasa tenggang rasa dan keadilan, dan alhamdullilah budaya ini sudah dijalankan 
masyarakat Gunungkidul, dibuktikan dengan semangat guyub rukunnya,” 
terangnya.

(bersambung ke hal 8 kol 3-4)

LIPUTANJOGJA.COM - Program restorasi sosial dalam era digital 
mesti digencarkan kembali. Era global jadi tantangan bagi generasi muda bisa 
beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun terpenting, kehidupan 
modern jiwa 'njawani' harus tetap dijaga. 

L I P U T A N J O G J A . C O M , 
GUNUNGKIDUL  - Defisit anggaran 
di dalam pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah Anggaran Pen-
dapatan Belanja Daerah (RAPBD) 
2019 berpotensi membengkak. Hal ini 
tidak lepas adanya tambahan program 
yang diusulkan dari pemkab maupun 
aspirasi anggota DPRD Gunungkidul.

Di draf awal pembahasan jumlah 
defisit anggaran di tahun depan di- 
prediksi sebesar Rp49,515 miliar. 
Hal ini terlihat dari postur belanja 
yang lebih besar karena di dalam draf 
disebutkan besaran anggaran belanja 
mencapai Rp1.750.759.905.216,74. 
Sedang proyeksi pendapatan hanya di 
kisaran Rp1.701.244.144.592,15.

Meski demikian, pada saat pem-
bahasan semua plafon ini mengalami 
perubahan. Ini lantaran adanya pe-
rubahan nominal dana transfer dari 
pemerintah pusat. Diketahui, untuk 
pemkab mendapatkan tambahan 
alokasi anggaran yang bersumber dari 
Dana Alokasi Khusus sebesar Rp129 
miliar dan Dana Insentif Daerah 
(DID) dari Rp9 miliar menjadi Rp59 
miliar. Di sisi lain, pemerintah juga 
mendapatkan pengurangan Dana 
Alokasi Umum sebesar Rp23 miliar.

Perubahan plafon anggaran 
tidak hanya terjadi pada plafon 
dana yang ditransfer dari Pusat, 

namun dalam usulan program juga 
ada penambahan, baik yang berasal 
dari eksekutif maupun anggota 
DPRD. Untuk pemkab mengusulkan 
tambahan program pengentasan 
kemiskinan sebesar Rp56,585 miliar. 
sementara di waktu yang bersamaan, 
anggota DPRD juga mengusulkan 
tambahan program aspirasi dengan 
besaran anggaran sekitar Rp35 miliar.

Dinamika dalam pembahasan 
APBD ini pun berdampak terhadap 
proyeksi defisit anggaran daerah. Jika 
di awal masa pembahasan, proyeksinya 
hanya sebesar Rp49,5 miliar menjadi 
Rp114 miliar.

Anggota DPRD Gunungkidul Eko 
Rustamto tidak menampik proyeksi 
defisit anggaran di 
APBD 2019 akan 
m e m b e n g k a k . 
Hal ini terjadi 
karena adanya 
tambahan program 
yang berasal dari 
pemkab dan dewan. 
Sementara itu, 
tambahan anggaran 
dari DAK dan DID belum mencukupi 
untuk menutupi seluruh program 
yang direncanakan. “Untuk DAK 
sudah tidak bisa diubah-ubah karena 

(bersambung ke hal 8 kol 6-8) 

 (SPPH) nomor S-497/- MK.7/2018 
tanggal 2 November 2018 perihal 
Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) 
nomor S-497/- MK.7/2018 tanggal 2 
November 2018 perihal  Penetapan 
Pemberian   Hibah Daerah untuk 
Program Hibah Bantuan Pendanaan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana TA 2018.

Adapun pengelolaan Dana Hibah 
itu akan dilakukan sesuai ketentuan 
dan persyaratan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan nomor 224/
PMK.07//2017. Tentang Pengelolaan 
Hibah dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah dan sesuai 
Peraturan Kepala BNPB nomor 4 
Tahun 2015. Tentang Hibah dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah dalam rangka Bantuan 
Pendanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana.(IA)
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Adat dalam Narasi Pembangunan
 OLEH: AZIS KHAN 

Pertumbuhan ekonomi di-
perlukan untuk membangun kese-
jahteraan masyarakat dan mengurangi 
jumlah penduduk miskin. Untuk 
itu perlu investasi guna membuka 
kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan masyarakat, pendapatan 
asli daerah (PAD), dan mendongkrak 
perolehan pajak dan devisa.

Meningkatnya peran investasi 
menunjukkan adanya pergeseran ke 
arah struktur pertumbuhan ekonomi 
yang lebih produktif. Investasi menjadi 
motor pertumbuhan baru, karena itu 
investasi penting, dan penghambatnya 
perlu diatasi. Peningkatan investasi 
membutuhkan stabilitas keamanan, 
selain kepastian hukum dan 
penegakannya.

Begitulah kiranya sejumlah narasi 
pembangunan yang sering kita dengar 
dan saksikan selama ini. 

 Kesannya positif dan ideal, sampai 
kemudian terselip narasi lanjutannya 
terkait “stabilitas kemanan” yang

dibutuhkan demi investasi. Selipan 
narasi ini sempat viral berupa caption 
bahan presentasi dari hajatan Dialog 
Nasional ke 8 “Indonesia Maju” pada 
11 Maret 2018 lalu.

Tertulis di situ bahwa salah 
satu upaya untuk menjaga stabilitas 
keamanan adalah meredam penolakan 
pembangunan oleh masyarakat adat. 

Ini menjadi pelengkap narasi lain 
yang senada, bahwa lahan masyarakat 
adat tidak produktif, bernilai ekonomi 
rendah, sehingga harus diusahakan 
agar menghasilkan kemakmuran.

Frase “harus diusahakan” 
itu dalam praktiknya dan dalam 
banyak kasus di lapangan adalah 
mengundang investor di lahan ma-
syarakat adat, sedemikan rupa, 
sampai masyarakat adat tidak saja 
termarginalisasi tapi secara fisik 
terusir dari tanahnya sendiri. Dalam 
bahasa para aktivis pergerakan ma-
syarakat adat, pembangunan menjadi 
pembenaran atas perampasan wi-

layah, tanah, dan sumberdaya milik 
masyarakat adat.

Lalu, pembangunan itu untuk 
siapa sesungguhnya? Situasi ini 
menjadi kontradiktif atas bangunan 
normatif narasi pembangunan itu. 
Dugaan kuat, ini dimungkinkan 
antara lain karena kurangnya 
pemahaman para pembuat kebijakan 
sekaligus pengkonstruksi narasi 
pembangunan perihal data dan 
informasi otentik seputar kehidupan 
keseharian dan keragaan ekonomi 
wilayah dan masyarakat adat. 

Ini dapat diamati, a.l. atas 
fakta bahwa berbagai data dan 
informasi masyarakat adat dimaksud 
belum – kata halus untuk tidak, 
tertuang dalam statistik resmi 
pemerintah dan diskursus di internal 
pemerintah seputar orientasi dan 
keberpihakan pembangunan.

Komunitas Masyarakat Adat 
Dayak Seberuang, adalah satu dari 
ratusan sub suku dayak di Kalimantan. 

Komunitas ini hidup a.l. di 
wilayah Desa Riam Batu, Kecamatan 
Tempunak, Kabupaten Sintang,  
Kalimantan Barat, berjarak berjarak 
77 km saja dari Ibu Kota Kabupaten. 
Luas desa yang hanya 5.000-an 
hektare dengan penduduk 264 KK 
ini memiliki potensi sumberdaya 
alam dan lingkungan yang berlimpah.

Aliran air dari hutan adat yang ada 
dengan fungsi lindung sudah mampu 
melayani setidaknya tiga pembangkit 
listrik mikrohidro dengan kapasitas 
antara 26 – 74 KW dan dapat melayani 
kebutuhan listrik untuk penerangan 
dan lainnya sekira 300-400 rumah, 
penerangan jalan, kantor desa, sekolah 
dasar, pus-kesmas, dan polindes di 
tiga dusun di desa itu. Air dari sumber 
yang sama juga dimanfaatkan untuk 
air bersih dengan pipanisasi ke rumah-
rumah penduduk.

Keseluruhan proses pemba-
ngunan kedua infrastruktur fisik itu 
dibangun swadana dan swakelola 
dengan mitra setempat tanpa uluran 
tangan pemerintah yang signifikan. 

Kondisi jalan untuk menuju desa 
itu, misalnya, masih memerlukan 
waktu tempuh 4-5 jam terutama saat 
musim hujan, itupun mesti dengan 
kendaraan 4x4. Jalan itu masih berupa 
tanah dengan minimum pengerasan 
dan kondisi topografi jalan yang ter-
golong super terjal.

Hasil studi ekonomi di desa 
itu baru-baru ini menunjukkan 
hal-hal menarik lainnya relatif atas 
narasi utama dan selipannya di awal 
tulisan ini. Keseluruhan komunitas 
masyarakat adat dayak Seberuang 
hidupnya bergantung atas keberadaan 
sumberdaya alam dan lingkungannya. 

Teridentifikasi seratusan lebih 
macam manfaat berupa produk 
komoditas dan jasa lingkungan 
yang mereka manfaatkan. Dari sera-
tusan ini teridentifikasi beberapa 
komoditas yang diakui sebagai 
penggerak utama perekonomian. 
Air adalah salah satunya. 

Sesuai pengakuan mereka, air 
memiliki dua dimensi sekaligus, sebagai 
komoditas dan jasa dari keberadaan 
hutan adat mereka: pembangkit

pemerintah atas atas akses dan wilayah 
masyarakat adat sangat diharapkan 
untuk memastikan keamanan jangka 
panjang ruang kelola mereka dan 
mendorong investasi oleh anggota 
masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hasil studi itu, dan 
fakta bahwa ada banyak “Seberuang-
seberuang” lain seantero NKRI, 
pemerintah perlu segera menata 
ulang narasi pembangunan dengan 
tidak menegasikan keberadaan 
dan menganggap rendah keragaan 
ekonomi wilayah masyarakat 
adat untuk apapun alasan di balik 
keistimewaan investasi.

Kebutuhan pembaruan narasi 
pembangunan juga telah menjadi per- 
hatian global. Salah satunya tercetus 
dalam Deklarasi Bandung pada Glo-
bal Land Forum 2018 di Bandung 22 
- 27 September lalu. 

Salah satu poin deklarasi tersebut 
menegaskan bahwa keberhasilan 
kita dalam mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan akan 
sangat bergantung pada kesediaan dan 
komitmen semua pihak untuk secara 
fundamental mengubah sistem yang 
selama ini kental mem-promosikan 
ketidaksetaraan dan ketidakadilan, 
memicu konflik dan eksklusif.

Yakinlah bahwa masyarakat 
adat manapun, seperti masyarakat 
kebanyakan lainnya, tidak anti 
pembangunan. Pemerintah perlu 
memastikan bahwa pembangunan 
adalah berinvestasi di wilayah dan 
beriring sejalan dengan masyarakat 
adat. 

Pemerintah perlu memastikan 
perlindungan atas hak-hak ekonomi 
dan hak kepemilikan masayarakat 
adat atas lahannya yang sudah beratus 
tahun mereka miliki jauh sebelum 
NKRI ada.

Pastikan pula tidak ada unsur 
pemaksaan dan/atau fasilitasi alih 
kepemilikan lahan masyarakat kepada 
korporasi.

Itulah bentuk utama dari 
pembangunan untuk kesejahteraan 
sejati yang perlu jadi narasi utama 
pembangungan.

listrik mikrohidro dan air bersih. 
Hasil valuasi ekonomi atas kese- 
luruhan komoditas penggerak utama 
ini menunjukkan bahwa proxy nilai 
ekonomi per kapita wilayah adat 
dayak Seberuang di Desa Riam Batu 
ini sebesar Rp36,45 juta /tahun atau 
Rp3,04 juta/bulan. 

Perhitungan ini masih bersifat 
sangat konservatif minimalis, karena 
banyak sekali hal yang belum masuk 
hitungan, a.l. manfaat yang sifatnya 
natura (non-cash revenue). Manfaat 
tidak langsung lainnya, seperti hutan 
sebagai pengatur fungsi hidrorologi 
dan manfaat non-ekonomi, seperti 
kearifan lokal dalam pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan, belum 
dilirik dalam kalkulasi ini.

HARAPAN KE PEMERINTAH

Nilai PDRB per kapita Kabupaten
Sintang 2016 adalah Rp27,89 juta 
lebih kecil dari nilai ekonomi wilayah 
masyarakat adat dayak Seberuang 
(Rp36,45 juta/tahun). Upah minimum 
(UMK) Kabupaten Sintang 2017 
sebesar Rp 2,03 juta/bulan lebih kecil 
dari nilai ekonomi masyarakat adat 
dayak Seberuang (Rp3,04 juta/bulan). 

Persandingan angka-angka ini 
menunjukkan bahwa masyarakat dan 
wilayah adat Seberuang memiliki 
keragaan ekonomi yang dalam kadar 
hitungan konservatif minimalis 
saja mampu melampaui apa yang 
maksimal pemerintah dapat siapkan.

Pengabaian atas realita ini 
menjurus pada kecenderungan 
pemerintah untuk lebih mendukung 
investor memanfaatkan lahan “yang 
nilainya rendah” itu. Artinya, agenda 
pemerintah sejatinya hanya perlu fokus 
minimal pada penyiapan prakondisi 
dan faktor-faktor pemungkin untuk 
perekonomian masyarakat adat 
dapat bertumbuh dan berkembang. 

Prakondisi prioritas yang perlu 
segera disiapkan a.l. infrastruktur 
dasar, yakni perbaikan jalan dan 
jembatan dan penyediaan fasilitas 
pendidikan dan kesehatan yang saat 
ini masih sangat minim. Dari aspek 
hukum dan kelembagaan, pengakuan
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BASARNAS akhirnya menghentikan  operasi  pencarian  korban jatuhnya 
pesawat Lion Air PK-LPQ di perairan Karawang Jawa Barat. Langkah tersebut 
ditempuh setelah dilakukan   evaluasi   menyeluruh yang melibatkan seluruh tim 
serta masukan   dari   sejumlah   pihak. 

Terlebih, perpanjangan operasi selama tiga hari juga tidak membawa hasil 
signifikan, sehingga operasi dihentikan.  Meski demikian, bila Tim Basarnas 
menerima informasi terkait  penemuan  korban,  tetap akan ditindaklanjuti.

Di  sisi  lain,      keluarga  korban yang menginginkan agar Tim Basarnas me- 
nuntaskan evakuasi terhadap  jenazah  korban  sangatlah manusiawi. Bahkan, 
mereka sampai harus memohon kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan 
Basarnas  me-nuntaskan  evakuasi korban.

Kita tentu sangat bisa memahami perasaan mereka yang kehilangan anggota 
keluarganya. Namun, kita  juga  perlu  memahami  keterbatasan Tim Basarnas 
yang selama ini telah bekerja mati-matian demi mencari keberadaan korban. 
Bahkan, salah seorang penyelam gugur dalam  tugas  evakuasi  tersebut. Kita  
sama  sekali  tak  meragukan keseriusan  Basarnas  dalam  mencari korban. 
Hemat kita, sekalipun

Presiden dengan kewenangannya dapat  memerintahkan  Basarnas untuk 
terus melanjutkan evakuasi, belum tentu hasilnya sesuai yang diharapkan.  
Dalam  kaitan  inilah keluarga korban juga diimbau untuk tidak memaksakan 
keinginan, mengingat   kondisi   yang   tidak memungkinkan. 

Meski  demikian,  bukan  berarti Basarnas hanya diam, melainkan tetap 
memantau perkembangan di lapangan.  Dengan begitu, penghentian  operasi  
Basarnas  tidak  diartikan  secara  mutlak,  tapi  relatif. Bahkan  suatu  saat    bisa  
dilan-jutkan lagi bila ada perkembangan signifikan. Bila kita ikuti perkembangan 
di lapangan,  setidaknya  telah  terkumpul  196  

kantong  mayat.  Namun jumlah tersebut tidak mewakili jumlah riil jenazah 
korban kecelakaan  pesawat  Lion  Air  JT  610. Dari jumlah tersebut, menurut 
data terbaru, 79 korban berhasil diidentifikasi, dan sebagian sudah diserahkan 
kepada keluarga. Dengan begitu belum ada separuh dari seluruh korban pesawat 
(berdasar manifes 189 orang) yang berhasil di- identifikasi.

Tim DVI Mabes Polri juga telah bekerja keras mengidentifikasi korban  yang  
notabene  tak  ada  yang ditemukan dalam  kon-disi  utuh. Mereka bekerja siang 
malam untuk mencocokkan data keluarga dengan korban,   baik   me-lalui sidik   
jari maupun DNA. 

Kiranya kerja mereka tetap patut diapresiasi. Lebih khusus lagi, butuh 
pengertian  dari  keluarga  korban untuk bersabar hingga pekerjaan mereka 
tuntas. Kita tentu bisa mak-lumi bila pada akhirnya tidak semua jenazah  korban  
Lion Air  berhasil dievakuasi dan diidentifikasi. 

Yang paling penting, petugas telah bekerja  mak-simal  sesuai  kemampuan 
mereka. Bahwa kemudian hasilnya tidak sesuai yang diharapkan keluarga 
korban, pun kita juga maklum Bah-kan, kalaupun ada yang hendak  menuntut  
pihak  manajemen Lion Air maupun pemerintah, pun   keadaannya   takkan   
jauh berbeda. 

Tidaklah mudah menemukan  seluruh  korban jatuhnya  pesawat  Lion 
Air   dengan   nomor penerbangan JT 610. Kita hanya bisa mendoakan agar 
seluruh korban kecelakaan pesawat Lion  Air  men-dapat  tempat  yang layak di 
sisi Tuhan. 

Kepada keluarga korban diha-rapkan  ikhlas menerimanya sebagai musibah. 
Sedang bagi  maskapai  penerbangan  Lion Air,  tentu menjadi  pelajaran  berharga 
dan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh agar peristiwa serupa tidak 
terulang.


