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NASIoNAl
Baru Dipuji, Belum Pasti

Pasangan Mega-JK 
untuk Pilpres 2014 
tiba-tiba saja mencuat. 
Pasangan gaek yang 
bakal membuat kebat-
kebit calon lain.

"Kita masih berpikiran 
membuang air secepat-
cepatnya ke laut. Ini 
bertentangan dengan 
konsep yang tengah 
berkembang di dunia yang 
disebut eco-drainase."

PEoPlE
Jennifer lopez, Mackenzie Renesmee Foy, Andik

GAyA hIDUP
Pasangan Selingkuh, lalu?

 Nirwono Joga:

GADGET
Pilihan bagi Fotografer dan Musisi

FIlM
Dalam Dongeng Peri Gigi

lENSA
kemenangan Indonesia

INTERNASIoNAl

SENI & hIBURAN

FoKUS
Cinta Satu Malam Sang Bupati
Ini sensasi Bupati Garut Aceng HM Fikri. Ia menikah siri dengan 
bocah belia, Fany Octora (18). Setelah malam pertama, ia hilang 
rasa pada istri sirinya. Fany dicerai. Hanya lewat SMS.

Cover: Kiagus Aulianshah

@majalah_detik
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Jangan harap Jakarta Bebas Banjir

EKoNoMI
JEBol lAGI SoS lAGI

BISNIS
yang Kurang Rp 5 Triliun Deg-degan

WKWKWK
Kisah ‘Nabi Nuh ’ dari Pacitan

Pengakuan Setelah 65 Tahun

Drama Romantis dari Busan

Setelah menunggu 65 
tahun, akhirnya Palestina 
mendapat pengakuan 
dari PBB. Namun kerikil 
masih mengganjal.

cari untung 

saat banjir
komik

hUKUM
Saat Alarm Bahuga & Norgas Diam

Kapal feri Bahuga Jaya 
diduga bersalah dalam 
kasus tabrakan dengan 
Norgas Cathinka di Selat 
Sunda. Bahuga seharus-
nya mendahulukan 
Norgas yang berlayar di 
jalur internasional.
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Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa 
Jokowi, secara resmi meluncurkan Kartu Pintar Jakarta 
(KJP) pada Sabtu, 1 Desember 2012 di SMA Yappenda Tan-

jung Priok, Jakarta Utara. Tahap pertama KJP ini dibagikan sekitar 
3.000-an kartu yang dibagi di dua lokasi, yakni di SMA Yappenda 
sebanyak 1.657 dan SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Pusat seba-
nyak 1.066 kartu. Total KJP yang akan dibagi sekitar 375.000 kartu.

Pemegang KJP adalah siswa kurang mampu dengan rincian 
uang operasional sebanyak Rp 400.000 per bulan dan uang perso-
nal sebesar Rp 240.000 per bulan. Uang itu akan diberikan setiap 
tiga bulan sekali untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. 
Sedangkan untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Ka-
bupaten Kepulauan Seribu, rencananya akan diberikan per enam 
bulan sekali. KJP ini berupa kartu ATM dengan warna platinum 
untuk sekolah negeri dan warna silver untuk sekolah swasta.. (NIQ)  

Jokowi Luncurkan 
Kartu Pintar

agung/detikfoto
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Menteri Pekerjaan 
Umum (PU) Djoko Kir-
manto meresmikan pe-

ngerjaan proyek tahap pertama 
jalan tol milik pemerintah yang 
membentang dari Cileunyi-Su-
medang-Dawuan (Cisumdawu). 
Peresmian pengerjaan proyek 
tol ini ditandai dengan peletakan 

batu pertama pada Kamis, 29 
November di lokasi Interchange 
Ranca Kalong, Desa Citali, Ke-
camatan Pamulihan, Kabupaten 
Sumedang.

Ruas jalan tol Cisumdawu ini 
akan dibangun sepanjang 58,35 
kilometer dengan anggaran 
sekitar Rp 5 triliun. Rencananya 
konstruksi akan dibagi dalam 
enam seksi. Seksi pertama 
Cileunyi-Tanjungsari sepanjang 
9,80 km, seksi kedua Tanjung-
sari-Sumedang sepanjang 17,51 
km, Sumedang-Cimalaka 3,73 
km, Cimalaka-Legok 6,96 km, 
Legok-Ujungjaya 16,35 km, dan 
seksi enam Ujungjaya-Kertajati 
sepanjang 4 km.   (NIQ)  

Menteri PU Resmikan Pembuatan 
Tol Cileunyi

JuMat, 30 November 
2012 merupakan hari 
terakhir Evita Legowo 

sebagai pegawai Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mi-
neral. Evita Legowo memulai 
kariernya sebagai PNS di Ke-
menterian ESDM sejak 1 Maret 
1974 hingga jabatan terakhir-
nya sebagai Direktur Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi.

Di akhir masa baktinya, Evita 
menerima cincin dari Menteri 
ESDM Jero Wacik. Cincin itu 
diberikan sebagai tanda ber-
akhirnya masa bakti di Kemen-
terian ESDM. Pasca-pensiun 
dari Kementerian ESDM, Evita 
akan mengajar tentang permi-
nyakan di dua perguruan tinggi 
di Indonesia.  

 (NIQ) 

Evita Legowo Pensiun dari 
Kementerian ESDM
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Reporter: Isfari Hikmat 
| Foto: jakarta.go.id

Pening 

karena MrT
MegapRoyek 

peMbangunan keReta 
bawaH tanaH dI JakaRta 
keMbalI Menggantung. 
gubeRnuR dkI JakaRta, 
Joko wIdodo Menunda 

keputusan nasIb pRoyek 
Mass RapId tRansIt 

(MRt) Itu. penIng.
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detikfoto
Rapat koordinasi MRT

gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bebe-
rapa kali menepuk jidat. Ia mengaku kepa-
lanya pening. Rabu 28 November 2012 itu, 
pria yang akrab disapa Jokowi ini memilih 

meninggalkan rapat tentang kelanjutan proyek mass 
rapid transit (MRT).

Sedianya, rapat itu akan menjadi forum pengambilan 
keputusan tentang jadi tidaknya pembangunan MRT. 
Namun, Jokowi belum puas mendengarkan paparan 
dari sejumlah pihak, utamanya dari PT MRT selaku 
pelaksana proyek. Bukannya klir, penjelasan PT MRT 
justru membuat Jokowi pusing. 

“Lihat kayak begitu 
(paparannya) nggak tam-
bah jernih malah tambah 
pening,” ujar Jokowi saat 
meninggalkan ruang ra-
pat. 

Rapat di lantai 2 Gedung 
Balai Kota, Jl. Medan 
Merdeka Selatan, siang 
itu sendiri memang ber-
langsung alot. Bahkan, 
situasi rapat yang juga 
dihadiri oleh perwakil-

an pemerintah pusat, para pakar, dan warga DKI itu 
memanas. Jokowi dan Wakil Gubenur Basuki Tjahaja 
Purnama diam seribu bahasa menonton adu mulut 
antarpeserta rapat. 

Kisruh diawali saat Dirut PT MRT Tribudi Rahar-
djo mempresentasikan skema proyek MRT. Tribudi 
mengatakan, jika memakai skema pinjaman mengikat 
dari Jepang (tied loan), maka konsultan dan supplier-
nya juga harus dari negeri matahari terbit. Aturan itu 
akan lebih fleksibel bila memakai skema untied loan 
(pinjaman tak mengikat). 
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“Selama ini informasi soal 
MRT seolah dirahasiakan. 
Bahkan, ia sudah mengunjungi 
Ombudsman RI untuk 
mengadukan ketertutupan 
proyek itu. Namun, hasilnya 
kurang memuaskan.

“

Mendengar presentasi yang menjemukan itu, tiba-
tiba seorang warga menyela. Memulai dengan kata 
“maaf”, warga bernama Mahes tersebut menanyakan 
beberapa hal yang masih mengganjal dalam proyek 
MRT. Seperti apakah dampak sosial, keamanan, kese-
hatan, dan ekonomi masyarakat dalam pembangunan 
kereta bawah tanah itu sudah dikaji oleh pemerintah. 

Di Fatmawati misalnya, daerah yang hendak dilalui 
jalur MRT Lebak Bulus-Bundaran HI, terdapat 90 bank 
dan 82 usaha showroom mobil, toko elektronik, dan 
toko kain. Mahes yang merupakan pengusaha di Fat-
mawati itu belum mengetahui seberapa jauh dampak 

MRT terhadap usaha itu. Selama ini 
informasi tentang MRT yang sampai 
ke telinga warga sangat minim.

Deputi Bidang Transportasi DKI 
Jakarta, Soetanto Soehodo langsung 
naik pitam mendengar kata-kata 
Mahes itu. Menurutnya, pembangun-
an MRT sudah diwacanakan kurang 
lebih 20 tahun yang lalu. “Bapak ke 
mana saja? Kenapa baru bicara se-
karang,” ujarnya dengan nada emosi.

Mahes, yang didukung Forum Warga Fatmawati 
itu tetap bersikukuh. Selama ini informasi soal MRT 
seolah dirahasiakan. Bahkan, ia sudah mengunjungi 
Ombudsman RI untuk mengadukan ketertutupan pro-
yek itu. Namun, hasilnya kurang memuaskan.

“Buka ke masyarakat, karena MRT itu bukan buat 
Bapak (Soetanto), tapi untuk warga Jakarta,” kata 
Mahes ketus. 

Jokowi menilai masalah warga Fatmawati juga 
harus diselesaikan sebelum proyek MRT bergulir. 
Menurut mantan Walikota Solo itu, soal return of inves-
tment (ROI) juga belum ada hitungan yang jelas dari PT 
MRT. Begitu pula dengan besaran subsidi dan target 
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penumpang yang direncanakan. 
Mengenai skema pinjaman dari Jepang, 

Jokowi tak keberatan. Sebab, bunganya 
sangat murah. Namun, tentang penggu-
naan 30 persen bahan-bahan dari Jepang, 
Jokowi masih merasa belum yakin. “Dije-
laskan 30%, tapi masih ‘katanya’. Itu yang 
mau saya perdalam,” ucap pria kelahiran 
21 Juni 1961 itu. 

Jokowi menganggap MRT adalah pro-
yek untuk jangka panjang, bahkan bisa 50 
sampai 100 tahun. Maka dari itu, perenca-
naannya harus betul-betul jelas dan ma-
tang. Ia mengistilahkan, 60 persen bagian 
dari sebuah proyek adalah perencanaan. 

“Kalau perencanaannya belum ada ke-
pastian, bagaimana saya mau membuat 
keputusan?” katanya. 

Di kalangan pakar, MRT juga masih me-
nimbulkan perdebatan. Pengamat Kebijakan Publik 
Agus Pambagio menyarankan agar proyek itu segera 
dijalankan. Sebab, berbagai studi sudah dilakukan. 
Warga Jakarta juga sudah tak sabar memiliki alat 
transportasi modern. 

“Saya pikir diputuskan saja mau jalan atau tidak,” 
ungkap Agus.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi 
Indonesia (MTI) Dharmaningtyas setali tiga uang. Na-
mun, ia menilai proyek itu tidak perlu menggunakan 
skema pinjaman dari luar negeri. Sebab, APBD DKI 
Jakarta sudah mampu untuk menanggung biaya pro-
yek MRT.

“Kenapa harus utang? Dana SiLPA DKI tahun lalu Rp 
6,7 triliun. Dana pembangunan MRT ini Rp 17 triliun. 
Dibagi lima tahun cuma memakai Rp 3,4 triliun APBD 
saja,” katanya. (wan/yog)

jakarta.go.id
Rencana MRT Jakarta
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Reporter: Aryo Bhawono dan Bahtiar Rifai 
Foto: Ramses/detikfoto Tak ada jawaban pasti keluar dari mulut Jusuf 

Kalla (JK). Berondongan pertanyaan tentang 
wacana pencapresannya bersama Ketua 
Umum PDIP Megawati dijawab, nanti. Bukan 

ya atau tidak.
“Nantilah kita bicarakan. Nanti dibicarakan,” kata 

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Senin 26 November 2012 itu, baru saja Jusuf Kalla 

selesai menghadiri acara ulang tahun ke-13 Persau-

Baru Dipuji, 
Belum pasTi

PAsAngAn MegA-JK untuK PilPRes 2014 tiBA-tiBA 
sAJA MencuAt. PAsAngAn gAeK yAng BAKAl 

MeMBuAt KeBAt-KeBit cAlon lAin.
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daraan Muslim Indonesia (Par-
musi). Berondongan pertanyaan 
mengenai pencalonannya bersama 
Megawati mengakhiri kehadirannya 
di acara itu.

Embusan pasangan Mega-JK 
memang bertiup liar. Isu ini ber-
awal dari perjumpaan JK dan Mega 
yang kian intens.

Mega kini menginjak usia 65 ta-
hun dan JK 70 tahun. Mega sudah 
dua kali kalah dalam adu capres. 
JK yang pernah memenangi Pil-
pres berpasangan dengan SBY, su-
dah satu kali kalah sebagai capres 
pada 2009. Meski pasangan gaek 
dan sama-sama pernah kalah Pil-
pres, pasangan ini diprediksi bakal 
laris manis di 2014. Basis dukungan 

terhadap kedua figur ini cukup besar.
Sama dengan JK, PDIP juga belum berani memberi 

kepastian. PDIP berkilah masih menunggu pemilu 
legislatif 2014. Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani me-
nyerahkan keputusan pengusungan sesuai Rakernas 
di Bandung pada akhir 2011 lalu.

“Berkaitan dengan Pilpres masih berpegang pada 
Rakernas di Bandung, di mana keputusannya diberi-
kan kepada Ketum, siapa dan kapan akan diumum-
kan,” ujarnya.

Kini popularitas JK masih teruji. Survei kualitas  
personal capres 2014 Lembaga Survei Indonesia (LSI) 
mendudukkan JK (skor 77) di posisi kedua setelah 
Mahfud MD (79). Tak main-main, survei ini dilkukan 
pada rentang November 2012 dengan responden seba-
nyak 223 opinion leader dan 178 orang dipublikasikan 
namanya sebagai penilai.

detikfoto/agung pambudhy
Puan Maharani
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JK mendapat penilaian tinggi atas 5 indikator perso-
na, yakni bisa dipercaya, bersih, tidak terlibat tindak 
kriminal, mampu memimpin negara, dan mampu 
mewakili seluruh golongan.

Fakta ini menggoda PDIP, mereka memberikan si-
nyal positif atas wacana duet Mega-JK. Ketua DPP 
PDIP, Maruarar Sirait mengakui popularitas JK yang 
masih terjaga. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini 
masih memiliki basis dukungan yang sangat kuat di 
Indonesia bagian timur.

JK merupakan tokoh alternatif di luar partai politik 
yang potensial untuk maju dalam Pemilu 2014. Ia 

tidak memiliki aktivitas politik. 
Kehadiran JK bisa menjadi al-
ternatif bagi Mega yang selama 
ini digadang duduk bersama 
Prabowo Subianto dari Partai 
Gerindra.

“Kalau bicara elektabilitas 
kan kalau PDIP bersaingnya dengan Golkar. Kalau 
Pilpres bersaingnya antara Mega dengan Prabowo, 
tapi di luar pimpinan partai sampai saat ini yang paling 
populer JK,” jelasnya.

Namun angin segar bagi PDIP tidak berlaku bagi 
Golkar. Kehadiran JK dalam Pilpres 2014 bakal me-
rusak suara di internal Partai Golkar untuk Aburizal 
Bakrie. Padahal, pengusungan Ical sudah diputuskan 
di Rapimnas Partai Golkar di Bogor pada 29 Juni lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad 
mengakui popularitas JK di internal Golkar masih be-
gitu kuat. Ia yakin kekuatan yang cukup besar di Partai 
Golkar akan memberikan dukungan kepada JK jika 
maju dalam pilpres 2014 kelak. Makanya, suara untuk 
Ical bakal gembos.

Fadel berharap JK tidak akan maju dalam Pilpres 
2014 kelak. Perpecahan suara bakal merusak partai 

Perpecahan suara bakal merusak 
partai berlambang beringin ini. 
Mengingat kekuatan JK yang 
masih cukup besar.“ “
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berlambang beringin ini. Mengingat kekuatan JK yang 
masih cukup besar.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto masih 
berharap JK memberikan kontribusinya kepada Par-
tai Golkar. Memang isu pasangan Mega-JK belum di-
amini oleh pernyataan resmi. Namun ia berharap JK 
memberikan kontribusinya bagi Partai Golkar pada 
Pilpres 2014 kelak.

“Saya rasa ini baru wacana yang baru dibaca di kor-
an, nanti kita lihat perkembangan. Masalahnya dari 
PDIP, saya yakin Jusuf Kalla, beliau orang yang me-
mang menjadi suatu ikon pada saat itu di Golkar. Saya 
rasa beliau tahu bagaimana memenangkan Golkar,” 
ucapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar 
Tandjung mengingatkan kekuatan JK memang tidak 
dapat dikesampingkan oleh kepengurusan di bawah 
Ical. Apalagi popularitas JK diperkirakan lebih besar 
dari Ical.

Jika pasangan ini benar-benar terwujud, perkiraan-
nya JK bakal duduk sebagai calon wakil presiden. JK 
tidak memiliki dukungan partai politik, sedangkan 
Mega mendapat dukungan sepenuhnya dari PDIP. 
Kehadiran pasangan ini cukup efektif karena memiliki 
basis popularitas yang berbeda. “Cukup kuat dan perlu 
diperhitungkan,” jelasnya.

Apalagi, Akbar pernah merasakan kekuatan JK 
dalam Pemilu 2004 lalu. Partai Golkar mengusung 
Wiranto bersama Salahuddin Wahid. Namun JK tanpa 
diduga mengajukan diri sebagai calon wakil presiden 
bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai 
Demokrat.

Pasangan SBY-JK meraih kemenangan, lantas tam-
puk kepemimpinan di Partai Golkar diambil alih oleh 
JK. Kini JK pun berkesempatan untuk melakukan aksi 
yang sama. Jadi, lebih baik, Ical berhati-hati. (ARy/yog)

detikfoto/hasan
Akbar Tandjung
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“Gol itu untuk masyarakat indonesia. dan untuk yanG membenci timnas,”

Kalimat itu terasa pas, keluar dari mulut 
Andik Vermansah. Ia baru saja tampil seba-
gai pahlawan bagi Timnas Indonesia ketika 
bertanding melawan Singapura di Stadion 

Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.
Rabu 28 November 2012, tendangan bebas Andik 

dari jarak 30 meter berhasil membobol gawang Si-
ngapura pada menit 86. Gol semata wayang ini mem-
buat Indonesia unggul 1-0. Indonesia duduk di puncak 
grup B Piala AFF Suzuki 2012, sebuah titik balik atas 
pesimisme.

Rasa miris memang mengawali langkah Timnas In-
donesia menghadapi ajang Piala AFF 2012. Sisa kon-
flik PSSI-KPSI telah menyurutkan dukungan terhadap 

Duel Terpanas 
Musuh BeBuyuTan

reporter: rossi Finza noor, doni Wahyudi, 
dan eddward samadyo kennedy
Foto: rachman/detikfoto

nasional
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timnas, Indonesia Super League (ISL) memboikot pa-
sokan pemain. Alhasil, pasukan timnas hanya tampil 
dengan skuat minimalis di bawah pelatih Nil Maizar.

 Penampilan tak memuaskan pun hadir di awal laga. 
Timnas harus bermain imbang 2-2 ketika melawan 
Laos yang punya catatan kekuatan lemah. Cibiran pun 
hadir dari tanah air sendiri.

Namun laga kedua di grup B mengubah nasib tim-
nas. Menit ke-65 pemain Singapura, Muhammad Irwan 
Shah dikeluarkan dari lapangan setelah mendapatkan 
kartu kuning kedua. Gol keberuntungan Andik meme-
cah kebuntuan bayang-bayang kekalahan Indonesia 
melawan Singapura selama 5 tahun terakhir.

Jalan menuju puncak grup pun menyisakan satu 
pertandingan dengan Malaysia, sang musuh bebuyut-
an. Lantas, bakal seperti apa permainan timnas?

“Tak ada pemain bintang di skuat Garuda,” ujar Nil 
usai meraih kemenangan dari Singapura.

Namun minimnya skuat tak membuat mereka gen-
tar menghadapi Tim ‘Macan’ Malaysia dengan per-
mainan ala kadarnya. Nil memang harus putar otak 
untuk menghadapi Malaysia yang kemungkinan tampil 
dengan kekuatan penuh. Kini dengan kekuatan tanpa 
bintang tentu butuh strategi tepat untuk menghadapi 
Tim Macan.

Langkah jitu Nil memang teruji ketika berhadapan 
dengan Tim ‘Singa’ Singapura. Laga ini menyisakan 

ANTARA/PRAseTyo UTomo

Tim Nasional Malaysia (kiri)

Tim Nasional Indonesia (kanan)
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strategi bertahan. Empat pemain bela-
kang bermain dengan deep defence line, 
yaitu pilar belakang bermain full. Mereka 
adalah  Fachruddin, Wahyu Wijiastanto, 
Raphael Maitimo, dan Novan Setya.

Lini tengah didukung oleh dua pemain, 
yaitu Vendri Mofu dan Taufiq. Sedangkan 
Irfan Bachdim selaku free role dan Elie 
Aiboy selaku starter, sementara Okto 
Maniani lebih berperan sebagai flanker 
mendukung Rachmat Syamsuddin seba-
gai striker tunggal.

Susunan ini mulai memperlihatkan pola permainan 
efektif dengan umpan pendek. Permainan cepat dan 
ngotot Tim Singa memang efektif dihadapi dengan 
gaya ini. Paling tidak, gaya umpan pendek lebih efektif 
dibanding ketika berhadapan dengan Laos.

Satu catatan perlu diantisipasi, Wahyu Wijiastanto 
terpaksa tidak dapat bermain karena akumulasi kartu. 
Handi Ramdhan yang sudah bangkit dari cedera lutut-
nya dipercaya mengisi posisi ini. Namun beda lawan, 
tentu beda strategi.

Apalagi Malaysia tampaknya mulai mengamuk. Tim 
Macan bangkit dari kekalahan mereka 3-0 atas Singa-
pura, mereka memanen pesta gol 4-1 melawan Laos. 
Hasil yang patut diperhitungkan.

Stadion Bukit Jalil masih menyimpan memori me-
nyakitkan bagi Tim Garuda. 2010, mereka kalah 3-0. 
Padahal performa Timnas sedang apik-apiknya. Se-
deret pemain bintang seperti Christian Gonzales, Irfan 
Bachdim, Okto Maniani, Firman Utina, dan M. Ridwan 
lengkap memperkuat tim. Namun titik balik hadir di 
babak final melawan Malaysia, kekalahan tanpa balas 
gol.

Kekalahan memang menyakitkan. Drama seputar 
lapangan pun menjadi bekal sakit hati. Insiden laser 

ANTARA/PRAseTyo UTomo

Selebrasi pesepak bola 
Indonesia Andik Vermansah 
usai mencetak gol ke gawang 
Singapura.
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yang dilakukan suporter Tim Macan menjadi alasan 
kekalahan Tim Garuda. Meski wasit sempat mengan-
cam bakal menghentikan pertandingan jika gangguan 
ini terus dilakukan, tetapi kekalahan adalah kekalah-
an.

Kekalahan ini memperpanjang sakit hati karena 
Indonesia berhasil masuk final dalam tiga kesempat-
an sebelumnya, tetapi gagal meraih kemenangan. 
Makanya gol semata wayang Andik bisa jadi pembalik 
nasib buruk Tim Garuda.

Pelatih Persija Jakarta memprediksikan perta-
rungan sengit antara Indonesia-Malaysia. Namun 
permainan Tim Garuda terlihat lebih mumpuni ketika 
berhadapan dengan Singapura. Penampilan timnas 
justru mengalami perkembangan.

Semangat yang sama sudah sewajarnya ada di laga 
Indonesia-Malaysia. Makanya ia meminta pemain 
timnas untuk tetap fokus pada pertandingan. Memang 
laga ini bakal berat karena faktor luar lapangan, tapi 
suporter Indonesia tidak akan tinggal diam.

“Sebenarnya penampilan bagus mereka tidak bisa 
dilepaskan dari peran para suporter. Para suporter 
datang ke Stadion Bukit Jalil dengan niat untuk men-
dukung timnas. Mereka seakan tidak melihat siapa 
mereka, dari mana mereka berasal. Semua bersatu 
untuk mendukung. Timnas akan sangat hebat dengan 
dukungan suporter,” ujarnya.

Ajang Garuda lawan Macan memang bergengsi. 
Keduanya merupakan peseteru abadi yang mengang-
gap pertarungan sebagai harga diri. Sampai-sampai 
kemenangan Indonesia atas Singapura sempat mem-
buat suporter Malaysia iri.

Mereka melakukan aksi pemukulan terhadap su-
porter Indonesia di luar stadion. Sebuah perseteruan 
telah dimulai. Semoga saja Garuda kembali membara 
di Bukit Jalil. (ary/yoG)

Sebenarnya 
penampilan 
bagus mereka 
tidak bisa 
dilepaskan 
dari peran para 
suporter.

“

“
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Andik menyundul bola. detikfoto/rachman
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Selebrasi gol Indonesia oleh Andik. detikfoto/rachman
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Reporter: Ken Yunita. Foto: Thinkstock

Pasangan 
Selingkuh,

Lalu?
Langit mungkin terasa runtuh saat 

pasangan ternyata ketahuan seLingkuh. 
namun bukan berarti dunia akan 
berakhir. Langit masih biru kok!
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Sudah seminggu ini, Nina nyaris tak ber-
anjak dari kamarnya. Perempuan 32 tahun 
itu terus mengurung diri. Dia merasa terla-
lu sedih meski hanya untuk sekadar mandi 

dan makan.
Wajah cantiknya terlihat berantakan. Muka bermi-

nyak dan rambut acak-acakan. Karyawan sebuah 
perusahaan swasta di Jakarta Pusat itu juga memi-
lih cuti dari kantornya. 

Harap maklum, Nina memang baru saja meng-
alami hal buruk dalam hidupnya. Dodi, suaminya, 
ketahuan berselingkuh dengan mantan pacarnya 
semasa kuliah.

Hatinya langsung hancur berkeping-keping. Se-
mua perasaan marah, sedih, dan kecewa berkeca-
muk jadi satu di pikirannya. “Di hari pertama, saya 
sampai tidak bisa bangun,” kata wanita cantik ini.

Hal sama juga pernah dialami Rizki. Lelaki 35 ta-
hun itu pernah marah besar dan sedih luar biasa 
saat Virni, istri yang sudah dinikahinya selama 8 ta-
hun ternyata punya pria lain.

Rizki yang bekerja di sebuah perusahaan minyak 
sampai ingin ‘melabrak’ si pria idaman lain. “Namun 
setelah dipikir, ngapain saya begitu? Tapi sumpah, 
hancur banget seminggu lebih itu,” ujarnya. 

Okelah, selama seminggu Nina dan Rizki boleh 
saja ‘tidak ingin diganggu’. Namun bukan berarti, 
keadaan ‘kacau’ itu bisa dibiarkan berlarut-larut.

Indra Noveldy, seorang relationship coach menga-
takan, mau tak mau mereka harus move on dari rasa 
patah hatinya. Jangan sampai sakit hati itu justru 
akan menghancurkan kehidupannya yang lain.

Namun untuk ‘bangkit’, mereka sebaiknya terlebih 
dulu memiliki keinginan untuk keluar dari kesedih-
an itu. “Jangan menikmati penderitaan terus, coba 
hang out bersama teman,” katanya. 
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Menulis
Bercerita tentang rasa sakit memang masih men-

jadi cara ampuh untuk sedikit mengurangi beban 
atau masalah. Namun cara ini dirasa Indra tidak 
terlalu efektif. 

Solusi tidak didapat, yang ada kehidupan rumah 
tangga malah jadi terekspos oleh banyak orang. Ba-
pak satu anak ini menyarankan, hal yang pertama 
kali dilakukan oleh korban perselingkuhan adalah 
introspeksi diri.

Menurutnya, secara tidak langsung, si korban itu 
juga sebenarnya memiliki andil mengapa sampai 
pasangannya berselingkuh. Inilah yang sebaiknya 
disadari terlebih dulu.

“Jadi jangan cuma menyalahkan orang lain, coba 
introspeksi diri dulu. Ini memang susah, tapi sangat 
penting dilakukan,” ujar Noveldy.

Noveldy tahu pasti, seorang yang merasa dibo-
hongi memang akan sakit hati. Maka dia menyaran-
kan agar para korban perselingkuhan curhat melalui 
tulisan.

Cara ini dianggap sebagai pelampiasan paling bi-
jak. Menulis bisa dilakukan di blog maupun sekadar 
membuat tulisan untuk diri sendiri di laptop. 

“Nulis apa yang kita rasakan di blog, biarkan emosi 
dalam diri keluar. Nggak perlu pakai nama yang 
penting perasaan negatif tersalurkan,” kata Indra. 

Cobalah untuk terus menulis selama beberapa 
hari. Jika dalam waktu seminggu rasa sakit itu be-
lum juga hilang, mulailah mencari-cari cara terapi 
untuk patah hati. 

Jika merasa malu, mulailah dengan terapi yang 
tersedia di internet atau buku. Namun jika Anda 
mau, silakan datang ke ahli relasi untuk membantu 
membuat kondisi hati pulih.

“Jadi jangan takut untuk pergi ke ahlinya entah itu 

Bercerita tentang 
rasa sakit memang 
masih menjadi cara 

ampuh untuk sedikit 
mengurangi beban 

atau masalah.
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penasihat pernikahan atau hipnosis,” katanya. 

Selesaikan Perkara
Nah, setelah bisa mengatasi rasa sakit hati, saat-

nya kini untuk membicarakan persoalan perseling-
kuhan ini dengan pasangan. Saat itu, kondisi emo-
sional Anda pasti sudah lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan begitu bisa berbicara dan berdiskusi deng-
an kepala dingin sehingga bisa menemukan solusi 
yang tepat. “Kalau masih emosi sebaiknya jangan 
bicara dulu, tidak akan ada hasilnya,” ujar Indra.

Jika persoalan tidak bisa diselesaikan berdua, co-
balah untuk menemui penasihat pernikahan. Di In-
donesia, datang ke penasihat pernikahan memang 
masih dianggap sebagai hal yang tabu. 

Pasangan yang mendatangi penasihat pernikahan 
dianggap tidak dewasa dan sudah pasti akan ber-
cerai, padahal sebenarnya tidak seperti itu. “Men-
dengarkan pihak ketiga bisa menjadi pertimbangan 
bagi kedua belah pihak. Sangat disarankan untuk 
dilakukan,” kata Indra. 

Jangan Lakukan Ini Saat Pasangan Berselingkuh
Anda mungkin ingin marah-marah saat pasangan selingkuh, tapi 

apa gunanya? Berikut beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan 
saat pasangan ketahuan mendua.

1

2

3

4

Bicara Saat Marah
Jangan bertengkar saat emosi masih meluap-luap. 

Ini hanya akan memperburuk suasana. Ada baiknya 
Anda mendinginkan suasana terlebih dulu untuk be-
berapa saat. Setelah itu barulah mulai berdiskusi.

Bicara Saat Marah
Jangan bertengkar saat emosi masih meluap-luap. 

Ini hanya akan memperburuk suasana. Ada baiknya 
Anda mendinginkan suasana terlebih dulu untuk be-
berapa saat. Setelah itu barulah mulai berdiskusi.
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Labrak Selingkuhan
Wajar saja sih Anda marah dengan selingkuhan 

pasangan Anda. Namun melabrak atau mendatangi 
si selingkuhan sama sekali tidak dianjurkan. Boleh 
dibilang ada label ‘Big No’ di sana. Ingat, perseling-
kuhan terjadi karena pasangan Anda mau juga kan? 
Jadi berhenti menyalahkan orang lain.

Menyakiti diri
Jangan pernah berpikir untuk menyakiti diri hanya 

gara-gara pasangan berselingkuh. Yang ada Anda 
hanya akan semakin rugi saja. Sebaiknya cobalah 
bangkit dan kembali menata hidup Anda.

Balas dendam
Tak ada bagusnya dengan yang namanya balas 

dendam. Jika Anda ingin memperbaiki hubungan 
Anda dengan pasangan, berhentilah berpikir untuk 
membalas perselingkuhan pasangan dengan hal 
sama. Anda tak ingin disebut tidak ada bedanya 
dengan seorang peselingkuh kan? (KEN/YOG)
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Lombok
Lombok menjadi saLah satu primadona 

wisata indonesia. jumLah wisatawan 
asing ke puLau ini terus meningkat dari 

tahun ke tahun. tak peduLi krisis.

reporter: ken Yunita. Foto: thinkstock
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Krisis Eropa dan Amerika Serikat (AS) agaknya 
tak menyurutkan niat para pelancong untuk me-
nyambangi Pulau Lombok. Dari tahun ke tahun 
jumlah pelancong dari luar negeri terus mening-

kat. 
Situs Wego mencatat, jumlah wisatawan asing mening-

kat 47 persen. Bahkan yang lebih mencengangkan, menu-
rut situs Wego, wisatawan dari AS meningkat 20 persen. 

Ini benar-benar membuktikan bahwa pesona Lombok 
memang luar biasa. Pemandangannya, pantainya, ke-
budayaannya, semua seakan layak diperjuangkan untuk 
dikunjungi.

Wajar saja jika Lombok kini terus berkembang dan men-
jadi salah satu destinasi wisata paling favorit di Indonesia. 
Boleh dibilang, sepertinya selalu saja ada alasan untuk ke 
Lombok. Am i right?

gaya hidup wisata

Tap pada text untuk 
melihat foto lainnya
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Ke pantai adalah agenda yang sudah pasti. Karena boleh 
dibilang yang paling menarik di pulau ini adalah pantainya 
yang terkenal cantik-cantik. 
Salah satu pantai populer adalah Senggigi dengan pasir pu-
tihnya yang menawan hati. Boleh dibilang Senggigi adalah 
seperti Kutanya Bali. Ramai, banyak sekali pengunjungnya. 
Wisatawan dapat menikmati sunrise maupun sunset di 
pantai ini. Hanya 10 km dari Kota Mataram, Senggigi da-
pat dicapai dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan 
umum seperti bus. 
Namun jika Anda menginginkan pantai yang lebih sepi, 
silakan berkunjung ke Pantai Sereweh. Pantai ini sepi dan 
boleh dibilang masih ‘perawan’.
 Lokasinya agak jauh yakni sekitar 75 km dari pusat Kota 
Mataram. Namun kelelahan Anda akan terbayar setelah 
tiba di pantai dengan pasir putih dan air yang biru ini. 
Nyaris tak ada penginapan di pantai ini. Kalau Anda ingin 
bermalam, sebaiknya membawa peralatan untuk kamping 
seperti tenda dan selimut. Anda bisa juga menginap di 
rumah penduduk. 
Anda bisa memberi uang tanda terima kasih untuk peng-
inapan itu. Atau bisa juga Anda memberikan ungkapan 
terima kasih dengan memberi bahan makanan. 
Peta pariwisata resmi yang dirilis Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Pantai Sereweh termasuk salah satu pantai dengan 
ombak yang bagus untuk surfing.
Keindahan Lombok tak hanya diwakili pantainya. Anda juga 
bisa melihat keindahan pegununan di Taman Nasional 
Gunung Rinjani yang sangat populer untuk mereka yang 
punya hobi mendaki. 
Salah satu gerbang untuk mendaki gunung setinggi 3.726 
meter ini berada di Desa Senaru, Kecamatan Bayan. Di 
desa ini terdapat Air Terjun Sendanggile.
Jalan menuju lokasi ini nyaris seperti jalan ke puncak, ha-
nya saja lebih sepi dan bedanya lagi, di pinggir jalan terdapat 
banyak sekali monyet yang setia menunggu diberi makan.

Keindahan Lombok tak hanya 

diwakili pantainya. Anda 

juga bisa melihat keindahan 

pegununan di Taman Nasional 

Gunung rinjani 

gaya hidup wisata

rinjaninationalpark.com
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Cita rasa masakan Lombok adalah serbapedas. Jadi 
setiap kali Anda pergi ke tempat makan khas Lombok, 
biasanya masakan yang tersedia selalu serba-hot. 
Salah satu masakan yang terkenal adalah ayam taliwang 
yang berasal dari suatu kawasan bernama Taliwang. 
Salah satu daerah di Kota Mataram itu memang terkenal 
banyak penjual makanan khas Lombok.
Makanan yang juga wajib dicoba adalah plecing kang-
kung, ayam plecingan, ayam julat yang bumbunya pedas 
sekali, dan sambal beberok yang dibuat dari irisan terong 
ungu, bawang merah, dan cabai. 
Untuk mengobati rasa dahaga, Anda juga bisa mencari 
minuman kelapa madu. Terdiri dari kelapa muda yang 
disuwir-suwir dan dicampur sedikit madu. Sedap dan 
segar. 
Semua jenis masakan Lombok tersebar di seluruh wi-
layah Lombok. Mungkin Anda bisa menyempatkan diri 
untuk satu hari berwisata kuliner di Kota Mataram. 
Wisata kuliner juga bisa dilakukan di Kota Ampenan yang 
merupakan kota pelabuhan lama. Satu ciri khas kota ini 
adalah arsitektur kotanya yang kuno. 
Sayangnya, pemerintah setempat belum memberi ba-
nyak perhatian pada ‘harta terpendam’ itu. Jika dirawat 
dengan baik, arsitektur Ampenan bisa menjadi salah satu 
kekuatan wisata Lombok.

detikfood.com

Cita rasa masakan Lombok adalah serbapedas. Jadi 
setiap kali Anda pergi ke tempat makan khas Lombok, 
biasanya masakan yang tersedia selalu serba-hot. 
Salah satu masakan yang terkenal adalah ayam taliwang 
yang berasal dari suatu kawasan bernama Taliwang. 
Salah satu daerah di Kota Mataram itu memang terkenal 
banyak penjual makanan khas Lombok.
Makanan yang juga wajib dicoba adalah plecing kang-
kung, ayam plecingan, ayam julat yang bumbunya pedas 
sekali, dan sambal beberok yang dibuat dari irisan terong 
ungu, bawang merah, dan cabai. 
Untuk mengobati rasa dahaga, Anda juga bisa mencari 
minuman kelapa madu. Terdiri dari kelapa muda yang 
disuwir-suwir dan dicampur sedikit madu. Sedap dan 
segar. 
Semua jenis masakan Lombok tersebar di seluruh wi-
layah Lombok. Mungkin Anda bisa menyempatkan diri 
untuk satu hari berwisata kuliner di Kota Mataram. 
Wisata kuliner juga bisa dilakukan di Kota Ampenan yang 
merupakan kota pelabuhan lama. Satu ciri khas kota ini 
adalah arsitektur kotanya yang kuno. 
Sayangnya, pemerintah setempat belum memberi ba-
nyak perhatian pada ‘harta terpendam’ itu. Jika dirawat 
dengan baik, arsitektur Ampenan bisa menjadi salah satu 
kekuatan wisata Lombok.

What to Eat



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

gaya hidup wisata
gaya hidup wisata

Majalah detik  3 - 9 desember 2012

What to Eat How to Get There Where to Stay Tap pada text untuk 
melihat penjelasan

th
ink

st
oc

k.c
om

detikfood.com

Cita rasa masakan Lombok adalah serbapedas. Jadi 
setiap kali Anda pergi ke tempat makan khas Lombok, 
biasanya masakan yang tersedia selalu serba-hot. 
Salah satu masakan yang terkenal adalah ayam taliwang 
yang berasal dari suatu kawasan bernama Taliwang. 
Salah satu daerah di Kota Mataram itu memang terkenal 
banyak penjual makanan khas Lombok.
Makanan yang juga wajib dicoba adalah plecing kang-
kung, ayam plecingan, ayam julat yang bumbunya pedas 
sekali, dan sambal beberok yang dibuat dari irisan terong 
ungu, bawang merah, dan cabai. 
Untuk mengobati rasa dahaga, Anda juga bisa mencari 
minuman kelapa madu. Terdiri dari kelapa muda yang 
disuwir-suwir dan dicampur sedikit madu. Sedap dan 
segar. 
Semua jenis masakan Lombok tersebar di seluruh wi-
layah Lombok. Mungkin Anda bisa menyempatkan diri 
untuk satu hari berwisata kuliner di Kota Mataram. 
Wisata kuliner juga bisa dilakukan di Kota Ampenan yang 
merupakan kota pelabuhan lama. Satu ciri khas kota ini 
adalah arsitektur kotanya yang kuno. 
Sayangnya, pemerintah setempat belum memberi ba-
nyak perhatian pada ‘harta terpendam’ itu. Jika dirawat 
dengan baik, arsitektur Ampenan bisa menjadi salah satu 
kekuatan wisata Lombok.

JiKA Anda hanya memerlukan tempat untuk tidur saja, Bi-
dari Hotel bisa menjadi pilihan. Tarif menginapnya sangat 
terjangkau yakni sekitar Rp 173.300. Cukup nyaman dan 
bersih untuk menginap. 
Namun jika Anda ingin kamar yang lebih mewah dengan 
pelayanan prima, Anda bisa menginap di Novotel Lombok 
Hotel dan Puri Mas Boutique Resort & Spa. 
Tentu saja tarifnya jauh lebih mahal dari Bidari Hotel, yakni 
masing-masing Rp 500 ribuan dan Rp 700 ribuan. Harga 
yang pantas untuk sebuah hotel bintang empat. 
Puri Mas terletak di Senggigi dan menjadi salah satu favo-
rit para pelancong di situs Wego. Dianggap sebagai lokasi 
menginap yang paling pas untuk memulai penjelajahan di 
Lombok.

Where to Stay

novotel.com

bidarihotellombok.com

purimas-lombok.com
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Cita rasa masakan Lombok adalah serbapedas. Jadi 
setiap kali Anda pergi ke tempat makan khas Lombok, 
biasanya masakan yang tersedia selalu serba-hot. 
Salah satu masakan yang terkenal adalah ayam taliwang 
yang berasal dari suatu kawasan bernama Taliwang. 
Salah satu daerah di Kota Mataram itu memang terkenal 
banyak penjual makanan khas Lombok.
Makanan yang juga wajib dicoba adalah plecing kang-
kung, ayam plecingan, ayam julat yang bumbunya pedas 
sekali, dan sambal beberok yang dibuat dari irisan terong 
ungu, bawang merah, dan cabai. 
Untuk mengobati rasa dahaga, Anda juga bisa mencari 
minuman kelapa madu. Terdiri dari kelapa muda yang 
disuwir-suwir dan dicampur sedikit madu. Sedap dan 
segar. 
Semua jenis masakan Lombok tersebar di seluruh wi-
layah Lombok. Mungkin Anda bisa menyempatkan diri 
untuk satu hari berwisata kuliner di Kota Mataram. 
Wisata kuliner juga bisa dilakukan di Kota Ampenan yang 
merupakan kota pelabuhan lama. Satu ciri khas kota ini 
adalah arsitektur kotanya yang kuno. 
Sayangnya, pemerintah setempat belum memberi ba-
nyak perhatian pada ‘harta terpendam’ itu. Jika dirawat 
dengan baik, arsitektur Ampenan bisa menjadi salah satu 
kekuatan wisata Lombok.

PerGi ke Lombok bukan perkara sulit. Ada banyak maskapai yang memiliki rute ke Lom-
bok. Jika Anda dari Jakarta, maskapai yang melayani rute ini antara lain Garuda Indonesia 
dan Lion Air.
Harga tiketnya juga beragam, mulai dari Rp 300 ribuan hingga Rp 1 jutaan. Tergantung 
maskapainya, kalau Garuda Indonesia biasanya lebih mahal. 
Anda juga bisa mencapai Lombok memakai jalur darat yaitu dengan kereta api. Dari Ja-
karta, Anda harus naik kereta menuju Surabaya. Tinggal pilih KA ekonomi atau eksekutif. 
Waktu tempuhnya sekitar 12 jam. 
Dari Surabaya, Anda harus ganti kereta ke Banyuwangi, lama perjalanannya sekitar 6 
jam dengan KA Sritanjung. Begitu tiba di Banyuwangi, traveller bisa berjalan kaki menuju 
Pelabuhan Ketapang.
Dari pelabuhan, wisatawan akan menumpang feri untuk sampai ke Lombok. Kalau dihi-
tung-hitung, Jakarta-Lombok via darat bisa memakan waktu 1 hari dua malam. (KEN/YOG)

How to Get There 

Punya cerita soal 

kota yang menarik 

dikunjungi? Kirim ke 

redaksi@majalahdetik.

com. Cerita Anda akan 

kami muat di rubrik ini.
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InI sensasI BupatI Garut acenG HM FIkrI. Ia MenIkaH sIrI denGan 
BocaH BelIa, Fany octora (18). setelaH MalaM pertaMa, Ia HIlanG 

rasa pada IstrI sIrInya. Fany dIceraI. Hanya lewat sMs.
reporter: evi tresnawati, Bahtiar rifai, deden Gunawan, Isfari Hikmat

Illustrasi: kiagoes

Cinta Satu Malam 
Sang Bupati
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Pihak keluarga 
Bupati melarang 
acara bahagia itu 
didokumentasikan 
sembarang orang. 
Alasannya, demi 
keamanan dan 
privasi jabatan 
Bupati. 

Semuanya bahagia, tapi ada yang aneh pada 
malam 14 Juli 2012 itu. Malam itu usai Isya, 
Fany Octora sudah tampil cantik. Baju pe-
ngantin, kebaya warna putih sepanjang mata 

kaki dipadu jarit batik warna cokelat membalut tubuh-
nya. Rambutnya ditutup kerudung putih. Ia tersenyum 
gembira.

Dari pagi, ia sudah melakukan perawatan khusus di 
salon dan tidak lupa mempercantik diri dengan make-
up di sebuah bridal terkemuka di Garut, Jawa Barat.

Malam itu memang menjadi malam istimewa bagi 
Fany. Gadis yang saat itu belum genap berumur 18 
tahun itu akan dinikahi Bupati Garut, Aceng HM Fikri.

Sang bupati pun tidak kalah bungah. Mengenakan 
baju koko biru dipadu celana hitam dan tidak keting-
galan peci di kepalanya, senyum terus mengembang 
dari bibir Aceng.

Tepat pukul 19.30 WIB, akad nikah yang digelar di 
rumah pribadi Aceng di wilayah Copong, dimulai. Ke-
tua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Limbangan, K.H. 
Abdurrozaq, S.Ag. yang menikahkan kedua mempelai 
secara siri atau secara agama tanpa catatan resmi 
negara. K.H. Sa’idin Gufron dan A. Jahidin menjadi 
saksi nikah siri itu.

Keluarga Fany mulai dari ayahnya, Saefuddin, ibunya, 
kakaknya, Ari Saputra, juga keluarga bupati Aceng, 
baik ayahnya, Kholil Munawar menyaksikan pernikah-
an yang digelar sederhana itu. Semua gembira.

Hanya, sedikit janggal tersisa. Pihak keluarga bupati 
melarang acara bahagia itu didokumentasikan sem-
barang orang. Alasannya, demi keamanan dan privasi 
jabatan bupati. Dokumentasi hanya boleh lewat Blac-
kBerry Aceng dan Fany.

 
l l l

Hari Minggu, pascapernikahan, Aceng dan Fany 



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

Fokus
Nikah kilat Bupati Garut

menghabiskan waktu 
berdua di rumah. Acara 
diisi dengan menonton 
televisi, makan bersama, 
dan bercengkerama.  Di 
tengah-tengah pembi-
caraan, sang bupati juga 
berjanji akan menyeko-
lahkan Fany ke Akademi 
Kebidanan seperti yang 
diidam-idamkan sang is-
tri. Selain itu ia juga me-
nyatakan akan berangkat 
umrah bersama. 

Namun entah kenapa 
keesokan harinya, Aceng 
membatalkan rencana 
umrah untuk Fany. Ia 
memilih berangkat tanpa 
istri sirinya. “Alasannya 
visa saya tidak bisa dise-
lesaikan,” jelas Fany.

Yang lebih membuat 
Fany kaget, esoknya lagi 

janji-janji sang bupati menguap begitu saja. Selasa 
17 Juli 2012, lewat pesat singkat, Aceng menjatuhkan 
talak pada Fany. Saat itu Aceng sedang berada di Ja-
karta, sementara Fany tinggal di rumah seorang diri.

“Beliau bilang ke saya, ‘sudah tidak punya rasa, dan 
tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Makanya saya 
talak kamu’”  Itulah isi SMS perceraian yang diingat 
Fany. 

Bagai disambar petir di siang hari, Fany langsung 
limbung. Ia panik, sedih, dan kecewa, sang suami 
menceraikan sesingkat itu. Ia berupaya  mencari 
jawaban atas talak itu. Namun pertanyaan itu tidak 

Dari kiri: Ibu Bupati, Bupati 
Aceng, Fani dan Ayah Bupati
istimewa
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kunjung dibalas. Sang bupati hanya mengirim pesan 
singkat, “Tanyain ke Teh Haji saja (adiknya bupati). Teh 
Haji tahu,” hanya itu jawaban yang diterima Fany dari 
sang suami. 

Bingung dan merasa tersakiti, Fany akhirnya meng-
hubungi Heri Ahmad Jawani. Heri adalah Ketua Pon-
pes Al-Fadlilah II, yang masih terhitung kerabat Fany. 
Heri pula yang menyampaikan ke keluarga saat bupati 
melayangkan pinangan terhadap Fany sebelumnya. 

Sialnya, Heri yang datang bersama Ayi Rohimat (pa-
man Fany), dan Bobby, tidak bisa masuk rumah. Se-
bab Fany dikunci di dalam rumah mewah milik bupati. 
Ketiganya pun dilarang masuk oleh keluarga besar 
bupati. Baru tengah malam ketiga kerabat Fany bisa 
masuk ke rumah itu dan membawa pulang Fany tepat 
tengah malam. 

Setelah berada di rumah, Fany terus berupaya men-
cari jawaban dari sang suami. Namun semuanya nihil. 
Belakangan, kepada keluarga, sang bupati 
menjelaskan alasannya. Penjelasan itu 
pun dianggap aneh, sebab selain tidak 
masuk akal, keterangannya juga ber-
ubah-ubah. 

Menurut Ayi Rohimat, paman 
Fany, bupati mengatakan, sengaja 
menceraikan Fany karena ada tan-
da putih seperti penyakit, yang tidak 
bisa dilihat oleh kasatmata dari 
ujung tengkuk sampai ke 
daerah panggul. Alasan 
kedua, Fany punya pe-
nyakit polio, dan yang 
terakhir, bupati bilang 
Fany tidak perawan.  

Heri Ahmad Jawani
mansur/detikfoto

Heri pula yang 
menyampaikan 
ke keluarga 
saat bupati 
melayangkan 
pinangan 
terhadap Fany 
sebelumnya. 
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Rumah pribadi Bupati Garut 
Aceng HM Fikri
evi/detikfoto

Kabar terakhir inilah 
yang menyakitkan kelu-
arga Fany. Mereka sangat 
terpukul dengan alasan 
sang bupati yang diang-
gapnya sangat meleceh-
kan. Fany menegaskan 
tidak pernah berhubung-
an dengan lelaki lain se-
belum menikah.

 
l l l

Fany akhirnya mengadu 
ke Pusat Pelayanan Ter-

padu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA). 
Di lembaga itu Fany menceritakan kronologi perkenal-
an, pernikahan, hingga diceraikan, kepada Ketua Tim 
Advokasi PPTPPA, Bunda Dita. 

“Kita kasihan dia diceraikan lewat sms dengan ka-
ta-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh pimpinan 
(bupati),” ujar Rani Permata, aktivis PPTPPA.

Menurut Rani, yang juga istri mantan Wakil Bupati 
Garut, Dicky Chandra, saat datang ke PPTPPA, pada 
awal November 2012, Fany sempat pingsan, dan ter-
tekan. Fany memang benar-benar tertekan karena 
setelah perceraian itu, Aceng mengirimkan SMS yang 
sangat kejam. 

“Hai perempuan jahat, aq minta sgla pemberian aq 
dikembalikan.” Demikian antara lain bunyi SMS itu. Ti-
dak sampai di situ, SMS juga disertai kata-kata kasar 
yang menyebut Fany dengan binatang.

Aceng tidak membantah mengirim SMS kasar itu. Ia 
emosi setelah foto-foto pernikahan mereka tersebar 
di media sosial. Aceng menduga pihak Fany yang me-
nyebarkan foto itu karena dokumentasi cuma disimpan 
di BlackBerry mereka berdua.
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Fany sekalipun 
sudah tersakiti 
dan terzalimi, 
tidak menyesal 
telah menikah 
dengan sang 
Bupati.

Ia menyatakan memang sudah memberikan sejum-
lah uang kepada Fany, namun ia membantah memin-
tanya kembali. “Saya sudah keluar uang hampir habis 
Rp 250 juta, hanya nidurin satu malam. Nidurin artis 
saja tidak harga segitu,“ kata Aceng kepada majalah 
detik.

Aceng sangat marah foto-foto itu bisa beredar. Apa-
lagi Fany sudah menandatangani surat pernyataan 
yang isinya tidak akan mengganggu dirinya lagi deng-
an imbalan uang. Surat itu ditandatangani Fany pada 
16 Agustus 2012. 

Aceng juga membantah tudingan menceraikan Fany 
hanya via SMS. Menurutnya, talak yang disampaikan 
ke Fany adalah secara lisan. Adapun talak yang dila-
yangkan via SMS hanya untuk penekanan saja.

“Saya mengirim SMS talak saat sedang umrah di 
Arab Saudi. Sebelum berangkat saya sudah menyam-
paikannya (talak) secara langsung ke dia (Fany),” ujar-
nya.

Aceng bilang, selama menikah hanya menggauli 
sang istri sirinya sekali saja. Ia mati rasa setelah curiga 
Fany sudah tidak perawan lagi. Bagi Aceng, percerai-
annya merupakan hal yang wajar. Menikah bak per-
kara perdata seperti jual beli yang bisa dikembalikan 
bila barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. “Pas 
saya beli ternyata ‘lo, tidak sesuai speknya,’ ya nggak 
apa-apa dikembalikan,” kata Aceng.

Bupati Garut itu menduga kasus pernikahan kilat-
nya menjadi ramai sekarang karena ada yang memo-
litisasi. “Ada yang bermain, ada yang memanfaatkan 
masalah ini,” ujarnya.

Fany sekalipun sudah tersakiti dan terzalimi, tidak 
menyesal telah menikah dengan sang bupati. Ia ha-
nya melayangkan permintaan sederhana kepada sang 
mantan. Ia ingin Aceng mohon maaf kepada dirinya 
dan keluarganya. (den/yoG)
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Kisah Nikah 4 Hari

pak bupati
Juli 2012

Fany pulang untuk 
mempersiapkan per-
kenalan dengan Bupati 
Garut Aceng HM Fikri. 

Fany bertemu deng-
an utusan Aceng di 
pesantren Al-Fad-
lilah II. Sang utusan 
meminta foto Fany.

Fany bertemu 
dengan Aceng di RM 
Sharmila. Aceng ber-
sumpah ingin serius 
menikah karena per-
nikahan sebelumnya 
sudah tidak harmonis 
selama 18 bulan. 

jumat

minggu

senin

sabtu

selasa

Berbelanja keperluan di Bandung 
dan menemani Aceng bertemu 
salah satu menteri.

Fany diajak berbelanja 
keperluan pernikahan 
dan mas kawin di Toko 
Mas Bintang Garut 
Plaza.

Keluarga Fany bertemu 
dengan keluarga Aceng 
untuk bersama-sama 
pergi ke Imigrasi untuk 
membuat paspor agar 
bisa umrah. 

Fany diajak keluarga 
Bupati berbelanja 
keperluan umrah di 
Pasar Baru, Bandung.

PeRnIKAHAn dIGe-
lAR PuKul 19.30 WIB 
dIHAdIRI KeluARGA 
AcenG dAn FAny 
SeRtA SAKSI-SAKSI.

Fany dan Aceng 
menghabiskan 
waktu di rumah. 
Aceng berjanji 
akan meng-
uliahkan Fany.

Sore hari Aceng 
membatalkan 
rencana umrah 
dengan alasan visa 
Fany belum keluar.

FAny MeneRIMA SMS tAlAK dARI AcenG. 
Dia SMS dan menelepon Aceng, tapi tidak 
direspons. Ia menghubungi kerabatnya untuk 
meminta tolong. Fany baru tersadar ia dikunci 
di dalam rumah dan tidak bisa keluar. Dia 
akhirnya bisa bebas setelah keluarganya 
datang dan memaksa masuk.

6
jumat  

sabtu 

7

senin

9
selasa

10

rabu

11
kamis

1213

14

17

15

16
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Pesantren Al-Fadlilah II. 
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INGIN MENGHINDAR DARI BAHAYA ZINA, KARIER polItIK AcENG HM FIKRI KINI DI 
UJUNG JURANG. SEMUA GARA-GARA NIKAH KIlAtNYA DENGAN FANY octoRA. 

Reporter: luhur Hertanto, Deden Gunawan, 
Evi tresnawati, Bahtiar Rifai 
Foto: Ari Saputra/detikfoto

Kualat, Karier Aceng 
Terancam Tamat

Majalah detik  3 - 9 desember 2012

Bupati Garut Aceng HM Fikri sudah lama 
merasa seperti di ujung jurang. Bahaya te-
ngah mengintainya. Perasaan itu terjadi se-
telah pernikahan dengan istri pertamanya, 

Nurrohimah  bermasalah. Sudah 18 bulan keduanya 
pisah ranjang. Namun untuk cerai tidak gampang.

"Kalau saya main perempuan, kalau berzina, mela-
cur, atau ‘jajan’ begitu, kan banyak mudaratnya. Ba-
nyak bahayanya,” kata Aceng kepada majalah detik.
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Aceng memang sudah ti-
dak lagi satu rumah dengan 
Nurrohimah. Sang istri ting-
gal bersama ketiga anak-
nya, Moch. Rival Samudra, 
Riza Aprilia Fauziah, dan 
Riza Filard Nusantara, di 
rumah dinas Bupati Garut. 
Sementara Aceng tinggal di 
rumah pribadinya di wilayah 
Copong, Garut.

Lama pisah ranjang, Aceng takut menyimpang ke 
jalan yang salah. Bupati berusia 40 taun ini pun me-
minta pendapat ke sejumlah kiai. Ia disarankan meni-
kah agar tidak terjerumus ke dalam zina.

“Saya anak muda yang masih normal. Tidak bisa 
dinafikan kemauan soal (hubungan intim) itu kan,” ujar 
Aceng.

Nah salah satu ulama yang dimintai nasihat Aceng, 
kemudian menjodohkannya dengan Fany Octora. Pe-
rempuan yang belum genap 18 tahun itu masih kelu-
arga besar pemimpin pondok pesantren Al Fadlilah II, 
Garut. Versi sang kiai, Fany merupakan anak pingit-
an. Tinggalnya di lingkungan pesantren. Sehari-hari 
selalu mengenakan busana muslim.

Mendengar informasi itu, sang bupati tertarik. Ia 
pun mengutus Ali, pengurus Pondok Pesantren Pasir 
Jengkol, Garut untuk menemui keluarga Fany yang 
berada di Limbangan, Garut. Lokasi rumahnya tidak 
jauh dari pesantren Al-Fadlilah II.

Sayangnya, saat datang ke Limbangan, Selasa, 3 Juli 
2012, sang utusan tidak bertemu dengan gadis yang 
dituju. Sebab saat itu Fany masih bekerja di sebuah 
perusahaan garmen di Bandung. Dia baru bisa pulang 
ke Limbangan pada Jumat, 6 Juli 2012.

Sehari setelah kepulangan Fany, sang utusan bupati 

Rumah kediaman Aceng 
di Copong
detikfoto/evi tresnawati
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datang lagi. Kali ini ia datang bersama dua ajudan bu-
pati. Saat itulah Ali menyampaikan secara langsung 
niat sang bupati untuk meminang Fany. Selanjutnya ia 
meminta foto Fany untuk diperlihatkan kepada bupati.

Tiga hari berselang, Senin 9 Juli, Ali datang lagi 
menemui keluarga Fany. Kali ini dia menyampaikan 
pesan bupati ingin bertemu Fany dan keluarganya di 
rumah makan Sharmila. Dalam pertemuan itu, bupati 
menerangkan rumah tangganya selama 18 bulan ter-
akhir ini tidak baik dan sedang dalam proses percerai-
an.

Dalam pertemuan itu, Aceng juga membantah isu 
yang beredar di masyarakat Garut yang menyebut 
dirinya punya banyak istri. “Demi Allah, demi Rasulul-
lah, saya hanya memiliki satu istri, adapun kabar yang 
beredar hanyalah isu,” kata Aceng di hadapan Fany 
dan keluarganya. 

Sang bupati juga bilang, ia ingin didampingi umrah 
dan sebelum itu minta hubungannya dihalalkan terle-
bih dahulu. Setelah umrah, resepsi pernikahan akan 
digelar dan perceraian dengan istri sebelumnya diha-
rapkan telah selesai.

Gayung pun bersambut. Usai pertemuan itu Fany 
bersedia menikah dengan Aceng. Bupati pun mem-
beri janji akan mendukung keinginan Fany yang ingin 
kuliah di Akademi Kebidanan. Kuliah memang sangat 
diimpikan Fany yang berasal dari keluarga tidak ber-
ada.

“Saya berpikir positif saja, pengakuan beliau kan 
sudah nggak mempunyai istri, ya makanya mau,” jelas 
Fany. 

Setelah pertemuan pertama di restoran itu, kemu-
dian disusun pertemuan kedua. Disepakatilah, perte-
muan dilakukan sekalian dengan berbelanja kebutuh-
an nikah di Bandung.

Hanya dengan pertemuan dua kali itu, kemudian bu-

Demi Allah, demi 
Rasulullah, saya 
hanya memiliki 
satu istri, adapun 
kabar yang beredar 
hanyalah isu
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pati dan Fany menikah pada 14 
Juli 2012. Nah rupanya bukan 
pertemuan antara Fany dan 
Aceng saja yang singkat. Umur 
pernikahan keduanya pun be-
gitu cepat. Belum ada sepekan 
menikah siri, sang bupati men-
ceraikan Fany.

Kabar perceraian itu bikin 
geger kota dodol itu karena dianggap tidak manusiawi. 
Apalagi kalimat cerai hanya disampaikan lewat SMS. 
Yang menghebohkan lagi, alasan cerai sang bupati 
agak nyeleneh. Fany dianggap tidak perawan saat ma-
lam pertama.

Gelombang protes pun bermunculan. Sejumlah 
LSM di Garut bahkan sempat demo atas sikap bupati 
terhadap istri sirinya itu. Mereka menganggap sang 
bupati tidak punya etika karena menceraikan Fany se-
enaknya. 

Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka 
Sirait menilai bupati melakukan pelanggaran hak anak, 
karena saat dinikahinya Fany belum genap 18 tahun. 
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
menyebutkan yang dimaksud anak adalah bocah yang 
usianyadi bawah 18 tahun. “Sungguh memprihatinkan. 
Kalau benar, maka Bupati Garut sudah melanggar 
hukum, dan melanggar etika dan moral,” kata Arist. 

Protes juga datang dari Komnas Perempuan. Aceng 
dituding melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974. Ia juga melakukan tindakan kriminal karena me-
nikah lagi padahal masih terikat perkawinan dengan 
istri pertamanya. Ia juga dituding melakukan kekeras-
an dalam rumah tangga karena menalak cuma lewat 
SMS.

“Pasal 279 KUHP itu ancaman lima tahun. Kalau si 
terikat perkawinan ini menyembunyikan status per-

Demo Bupati Garut
tribunnews.com
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kawinannya yang menghalanginya menikah lagi akan 
dikenakan tujuh tahun,” kata Ketua Subkomisi Pe-
ngembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan, 
Sri Nurherwati.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak, Linda Gumelar juga menyesalkan nikah 
kilat itu karena seorang pemimpin seharusnya mem-
berikan keteladanan. Perkawinan siri, secara agama 
memang diakui. Namun sebagai bagian dari negara 
harus menggunakan kewajiban dari negara, yakni 
setiap perkawinan harus didaftarkan. 

Bukan hanya kritik yang mendera Bupati Garut pas-
ca-terungkap kawin cerai dengan Fany. Ia rencananya 
akan “disidang” Gubernur Jawa Barat, Ahmad Her-
yawan. Pemanggilan itu merupakan perintah Men-
dagri Gamawan Fauzi yang menilai Aceng melakukan 
pelanggaran etika karena tidak memberi teladan yang 
baik sebagai pejabat. 

Namun Mendagri tidak bisa memberi sanksi peme-
catan pada Aceng. Kursi bupati sementara mungkin 
masih aman bagi Aceng. Tapi karier politik Aceng ter-
ancam habis. Mantan pasangan Dicky Chandra itu 
diprediksi bakal kandas bila maju lagi dalam Pilkada 
Garut 2013. "Skandal ini pasti sangat berpengaruh 
pada penilaian masyarakat. Ya bisa habis dia," kata 
pengamat politik dari Universitas Parahyangan Asep 
Warlan Yusuf.

Ketua Pesantren Al Fadlilah, Heri Ahmad Jawani 
menilai apa yang menimpa Aceng karena kualat telah 
melanggar sumpahnya untuk tidak akan main-main 
menikahi Fany. Apalagi sumpah itu diucapkan kepada 
para kiai. "Dulu ia bersumpah demi Allah demi Rasu-
lullah. Itu adalah puncaknya sumpah. Kan ada timbal 
balik bila sumpah dijadikan main-main," kata kerabat 
Fany itu. (DEN/YoG)

Perkawinan siri, 
lanjut Linda, secara 
agama memang 
diakui. Namun 
sebagai bagian 
dari negara harus 
menggunakan 
kewajiban dari 
negara, yakni setiap 
perkawinan harus 
didaftarkan. 
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Skandal Para BuPati
Dimyati Natakusuma yang saat itu menjabat sebagai Bupati 

Pandeglang dilaporkan seorang perempuan bernama Shinta 
Dewi Kristina. Gadis itu mengaku telah dilecehkan.

Shinta merasa hubungan cintanya dengan Dimyati terkatung-
katung, padahal dia pernah dijanjikan akan dinikahi. Shinta meng-
aku telah sering diajak ‘menginap’ di hotel oleh Dimyati.

Namun akhirnya justru Shinta yang masuk penjara karena di-
tuding mencemarkan nama baik Dimyati. Sementara kasus yang 
dilaporkan dara jelita itu justru ‘mengendap’ di Polda Metro Jaya.

FeBruari 2004

Kasus ini memang tak sempat mencuat secara nasional. 
Namun di Pekalongan, kasus ini pernah benar-benar heboh. 
Foto-foto mesra calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pe-
kalongan beredar di Facebook.

 Bahkan sejumlah foto mereka sangat vulgar karena si wa-
nita di beberapa foto hanya terlihat mengenakan underwear. 
Meski begitu, pasangan itu tetap menang Pilkada Pekalongan 
periode 2006-2011.

SePtemBer 2006

Melinda ‘Cinta Satu Malam’ membongkar pernikahan sirinya 
dengan Bupati Cirebon Dedi Supardi. Bahkan, pernikahan pada 
April 2010 itu telah menghasilkan seorang anak laki-laki.

Awalnya Dedi menolak mengakui anaknya dari Melinda. Namun 
setelah didesak akhirnya Dedi mengakui juga. Kasus ini memang 
belum sampai ke ranah hukum.

deSemBer 2011

Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti disebut-sebut memiliki hu-
bungan khusus dengan seorang wanita bernama Molek Ginting, 
seorang perempuan yang berprofesi sebagai pedagang pakaian 
bekas di pusat pasar Kabanjahe.

Hingga kini kasusnya masih hangat diperbincangkan. Namun 
sang Bupati menyangkalnya. Dia menuding tuduhan skandal itu 
sengaja dilontarkan untuk memperburuk citranya.

SePtemBer 2012

Skandal pernikahan Bupati Garut dengan gadis 18 tahun. Sang 
istri FO mendadak dicerai setelah dinikahi selama empat hari. 
Perceraian itu konon terjadi karena si Bupati menganggap FO 
sudah tidak perawan.

Sang Bupati akhirnya dilaporkan ke polisi karena dianggap 
melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kasusnya kini 
masih berjalan. FO telah mendapat pendampingan dari Komnas 
Perempuan.

novemBer 2012

Fokus
Nikah kilat Bupati Garut
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Aceng dikenAl sebAgAi bupAti gArut yAng kontroversiAl. 
kekAyAAnnyA meroket sejAk menjAdi bupAti. pecAh kongsi dengAn 
dicky chAndrA. tAk sekAli ini sAjA iA digosipkAn berpoligAmi.

reporter: evi tresnawati, bahtiar rifai, 
monique shintami, dan isfari hikmat
evi/detikfoto Rumah gedong di Jl. Sudirman, RT 08 RW 014, 

Sukamentri/Copong, Garut Kota, Jawa Barat, 
itu sangat mewah. Rumah tersebut berdiri di 
atas lahan yang dikelilingi areal persawahan. 

Udara di sekitarnya cukup sejuk. Di kejauhan sana, 
tampak pemandangan indah berupa perbukitan hijau.

Sang Bupati yang 
Sudah Jauh Berubah

Fokus
Nikah kilat Bupati Garut
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Bangunan berlantai dua itu adalah milik Bupati 
Garut, Aceng HM Fikri. Di sebelah rumah pribadi itu, 
terdapat sebuah rumah yang dihuni orang tua Aceng, 
Cholil Munawar. Juga boleh dibilang lebih bagus dari 
rumah-rumah warga Copong pada umumnya.

Rumah Aceng yang masih tergolong baru itu men-
jadi salah satu kekayaan yang disorot oleh masyarakat 
Garut. Sejak terpilih menjadi Bupati Garut pada De-
sember 2008, kekayaan Aceng dikabarkan meningkat 
sangat pesat. Hal itu sangat kontras dengan kehidup-
an Aceng sebelumnya.

Ebit, kolega Aceng saat masih di LSM Himpunan 
Petani Garut (HPG) mengatakan, sebelum menjadi 
bupati, Aceng mempunyai rumah sederhana. Aceng 
pun ‘hanya’ mempunyai tunggangan berupa BMW 
butut yang dibeli seharga Rp 45 juta. Namun, dalam 
enam bulan menjabat saja, kata Ebit, Aceng sudah 
mengendarai Toyota Alphard.

Selain dalam hal materi, sikap Aceng juga mulai 
berubah begitu menjadi pejabat. Saat masih menjadi 
Sekjen HPG, Ebit mengenal Aceng sebagai sosok yang 
dituakan. Aceng kerap mengadvokasi kasus yang 

berkaitan dengan perampasan hak-hak 
petani. Namun, sekarang Aceng seolah 
lupa dengan rakyat kecil.

Menurut Ebit, suatu kali, ia bersama 
rekan-rekannya sempat memberanikan 
diri untuk menanyakan perubahan dalam 

gaya hidup Aceng itu. Aceng selalu 
bercakap bahwa mobil dan 

rumah itu harta keka-
yaannya sendiri. Jawaban 
itu membuat HPG dan 
sejumlah ormas peng-
usung Aceng di Pilkada 
Garut 2008 kecewa.

Aceng dan Dicky 
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“Terus terang kami kecewa,” kata Ebit kepada ma-
jalah detik.

Dicky Chandra adalah salah satu saksi hidup bagai-
mana perubahan yang terjadi pada diri Aceng. Mak-
lum, ia pernah mendampingi Aceng selama dua tahun 
lebih sebagai Wakil Bupati Garut. Dicky mundur dari 
jabatan itu pada September 2011 yang lalu.

Dicky menceritakan, sebelum maju di Pilkada Garut, 
ia sama sekali tak mengenal nama Aceng. Sampai 
tiba-tiba di tahun 2008 itu ia mendapatkan telepon 
dari Aceng. Di dalam pembicaraan telepon itu, Aceng 
mengajaknya untuk berduet dalam Pilkada Garut. 
Merasa belum mengenal jauh siapa Aceng, ajakan itu 
ditolaknya tiga kali.

Namun, Aceng tak patah arang. Ia memang meng-
inginkan pasangan cawabup seorang artis, karena 
memperhitungkan popularitasnya. Artis yang diincar 
itu adalah Dicky. Dicky kebetulan merupakan artis 
kelahiran kota yang terkenal dengan makanan khas 
“dodol” itu.

Maka, suatu hari, datanglah Aceng ke rumah Dicky 
di Cileungsi. Ia membawa rombongan petani Garut. 

Tap untuk melihat video 
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Rombongan itu ogah pulang sebelum mendapat ke-
sanggupan dari Dicky. Sampai-sampai Dicky memin-
dahkan pertemuan ke sebuah restoran di Cileungsi.

“Tapi nggak mau pulang juga,” ujarnya saat ditemui 
di Cibubur.

Namun Dicky rupanya menyimpan ketertarikan ter-
hadap ajakan Aceng. Dari perkenalan yang singkat, ia 
menilai Aceng sebagai sosok yang santun. Aceng juga 
dikenal sebagai ustaz yang hafal Alquran dan hadis. 
Sepak terjangnya di dunia kemasyarakatan lewat LSM 
tak diragukan lagi.

Ditambah hidup Aceng yang terlihat sederhana, 
Dicky akhirnya menerima ‘lamaran’ Aceng setelah 
lebih dulu berkonsultasi dengan ibunya dan melaku-
kan salat istikharah. “Rumahnya (Aceng) cuma kamar 
dua, loteng, dan kotor,” kata Dicky.

Belum ada firasat apa pun mengenai Aceng di be-
nak Dicky sejauh itu. Nah, ketika selesai mendaftar 
sebagai pasangan Cabup-Cawabup Garut, mulai terli-
hatlah belangnya Aceng. Di mata Dicky, Aceng sangat 
angkuh dan sombong. Ia sudah mau mengundurkan 
diri saat itu, namun terganjal ketentuan.

“Harus bayar Rp 20 miliar kalau mundur dari pen-
calonan. Berat kan?” katanya.

Pasangan independen Aceng-Dicky memenangi Pil-
kada Garut dalam dua putaran. Menurut Dicky, Aceng 
menggelar pesta kemenangan di Situ Bagendit. Dicky 
memutuskan tak hadir pada saat itu, karena ia meng-
inginkan kemenangan tersebut disyukuri dengan cara 
sederhana. Sebab, tantangan yang dihadapi di depan 
sangat besar.

“Waktu kami menang, saya masuk kamar, mena-
ngis,” katanya.

Di awal-awal menjabat sebagai bupati, Dicky me-
ngatakan, Aceng sudah membikin sejumlah masalah. 
Baru tiga bulan menjadi bupati, Aceng ‘berpelesiran’ 

Ada yang 
bermain. Minimal 
memanfaatkan 
ini buntut dari 
mundurnya 
Dicky Chandra 
dari posisi Wakil 
Bupati Garut 
dengan cara tidak 
ikhlas.
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ke Belanda. Lalu, Garut pernah digemparkan dengan 
isu sang bupati mempunyai banyak istri. Warga Ga-
rut sampai turun ke jalan untuk mengecam perilaku 
Aceng.

Menurut Dicky, Aceng juga mulai menonjolkan kehi-
dupan mewahnya. Sebelum dilantik pun, Aceng sudah 
mengendarai mobil Nissan X-Trail. Ia tak mau men-
duga-duga dari mana Aceng memperoleh mobil itu. 
Namun, ia menilai gaya hidup Aceng selama menjadi 
bupati sangat berlawanan dengan kondisi Garut.

“Memang berapa sih gajinya? Paling Rp 6 juta. Tun-
jangan tidak lebih dari Rp 30 juta. Tergantung dari PAD 
kan? PAD Garut kecil,” ucapnya.

Lama-kelamaan, Dicky merasa tidak ada kekom-
pakan dengan Aceng. Puncaknya adalah ketika Aceng 
memutuskan untuk masuk ke partai politik. Ketidak-
setujuan Dicky membuahkan konflik internal yang 
berlarut-larut dalam duet kepemimpinan Garut itu. 
Sampai akhirnya, pada September 2011 yang lalu, 
Dicky menyatakan mundur.

Aceng direkrut menjadi pelaksana tugas Ketua 
Umum DPD Golkar Garut pada tahun 2011 itu. Se-
belum maju Pilkada Garut, sebetulnya Aceng adalah 
kader militan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu 
Abdurrahman Wahid. Aceng sempat menjadi GP An-
sor Garut dan DPC PKB Garut.

Aceng dan Dicky 
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Pencalonannya dalam Pilkada Garut tak direstui oleh 
Gus Dur. Gus Dur lebih memilih Endang Siti Zaenab, 
meski pada akhirnya PKB menjagokan calon lain. Saat 
berkunjung ke kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta 
Selatan, mendiang Presiden ke-4 itu pernah mengusir 
Aceng.

Sekarang ini, setahun sejak mengundurkan diri, 
Aceng dibelit masalah. Yaitu perkawinannya deng-
an seorang gadis berusia 18 tahun, yang belakangan 
dicerai hanya dalam waktu empat hari. Dicky merasa 
prihatin dengan masalah yang dihadapi Aceng seka-
rang ini. Sebab, ia merasa sudah dari dulu menasihati 
Aceng.

Namun, komentar-komentar Dicky tentang Aceng 
kembali memicu ketegangan lama antara kedua orang 
itu. Aceng merasa Dicky turut campur dalam persoal-
an pribadinya. Masalah dia telah diseret Dicky ke ra-
nah politik. Maksudnya, untuk melegitimasi langkah 
mundur yang dilakukan oleh mantan wakilnya itu di 
masa lalu.

“Ada yang bermain. Minimal memanfaatkan ini bun-
tut dari mundurnya Dicky Chandra dari posisi Wakil 
Bupati Garut dengan cara tidak ikhlas,” katanya.

Ia membantah suka bermain perempuan. Aceng 
juga menyangkal selama ini hidup bergelimang har-
ta. Kata-kata jelek yang dilontarkan terhadapnya itu 
merupakan senjata lama Dicky dan para pendukung-
nya. Ia menilai Dicky bak pahlawan kesiangan, yang 
muncul bukan pada saat yang tepat. Serangan Dicky 
itu ditambahkan tak lepas dari kepentingan untuk Pil-
kada Garut 2013 mendatang.

“Saat Garut nyaris di ujung kehancuran malah mun-
dur” kata Aceng.

Dicky pun menanggapi enteng tudingan Aceng itu. 
“Kalau saya mau nyalonin, saya sudah kampanye, saya 
syuting malah,” sindir Dicky. (WAn/yog)

Saat Garut 
nyaris di ujung 
kehancuran 
malah mundur.
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Nama Anda disebut-sebut Aceng 
terkait kontroversi nikah kilatnya?

Mengenai kasus bupati, apa kepen-
tingan saya? Memang saya mau nya-
lonin? Kalau saya mau nyalonin saya 
sudah kampanye, saya syuting malah. 
Bagaimana saya mau nyalonin? Mem-
biayai anak dan istri saya saja masih 
pas-pasan kok.

Aceng menuding Anda memoliti-
sasi keadaan?

Siapa yang memolitisasi? Apa ke-
pentingannya? Saya tidak nyalonin, 
mungkin lawan-lawan lainnya. Tidak 
tahu siapa. Kalaupun iya, terlepas 
dari itu, kenapa dia melakukan itu? 
Apakah kelakuannya sudah benar? 

Sebelum ini pernah ada gelagat 
seperti sekarang?

Dulu sempat ada di koran-koran, 
istrinya ada di Purwakarta dan Ka-
rawang, banyak. Waktu masa jabat-
an saya juga. Tapi saya belum mau 
bicara karena belum punya bukti. 
Sebelum kejadian ini, ada isu terkait 
kursi jabatan saya diperjualbelikan 
seharga Rp 1,4 miliar. Ada kejadian 
mobil dinas kepala daerah dipakai 

oleh cewek namanya Puti Andini yang 
bukan PNS Garut, bukan orang Garut, 
tabrakan di Cipularang. Kok bisa? Tapi 
aman-aman saja. Media juga tidak 
mempermasalahkan.

Kenapa Anda menghindar dari 
wartawan?

Ya saya juga dipermasalahkan, 
dibilang ikut campur. Tapi kalau saya 
tidak ikut campur juga kan dia teman 
saya. Saya perjuangkan juga. Jadi 
saya harus meluruskan dia, saya 
harus minta maaf juga kepada ma-
syarakat.

Saya lihat di TV kaget 
lo. Dia bilang “Saya kan 
bupati, saya kan gan-
teng, saya wajar begini 
begini begini.” Saya 
rasa tidak perlu deh. 
Jawabannya ngaco, 
sudah tidak keruan, 
pengaruh obat kayak-
nya ya. Nah yang ka-
yanya ini yang 

membuat 
saya terusik.

Dicky chaNDra: 

aceng Sudah Tak Keruan
reporter: monique shintami
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Saya nggak menuntut materi, cuma menuntut beliau minta 
maaf. meminta maaf Secara kekeluargaan dan di depan publik 
karena beliau nggak mengakui adanya pernikahan itu.

Fany Octora:

Sebelum Dinikahi Bupati, 
Saya Masih Perawan

reporter: evi tresnawati, foto: evi tresnawati

Majalah detik  3 - 9 desember 2012

Sebentar ya Fany-nya dibujuk dulu.”
Kalimat itu meluncur dari mulut Kang Ayi, 

saksi pernikahan Fany Octora dengan Bupati 
Garut Aceng HM Fikri, saat majalah detik 

datang.
Tidak lama kemudian Fany keluar dari kamar dan 

berjalan ke ruang tamu sambil membetulkan ke-
rudungnya. Mengenakan baju gamis warna merah 

"



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

Fokus
Nikah kilat Bupati Garut

Pernikahan itu berlangsung sangat 
singkat. Hanya selang 4 hari dari 
pernikahannya, ia dicerai sang Bupati. 
Kata cerai dikirim via SMS. 

muda dan kerudung putih, perempuan yang kini men-
jadi buah bibir itu tampak takut dan malu. 

Dua pekan ini memang menjadi sorotan. Pernikahan 
kilat Fany dengan Aceng menuai kontroversi. 

 Saat menikah siri pada 14 Juli 2012, usia Fany belum 
18 tahun. Ia lahir di Garut pada 8 Oktober 1994. Me-
rujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, ia masih tergolong anak-anak. 

Yang lebih menghebohkan pernikahan itu berlang-
sung sangat singkat. Hanya selang 4 hari dari perni-
kahannya, ia dicerai sang bupati. Kata cerai dikirim via 
SMS. 

Perceraian itu membuat Fany sangat tertekan. Ter-
lebih sang bupati menudingnya 
tidak perawan sebagai alasan 
perceraian. “Sebelum menikah 
dengan bupati, saya masih pe-
rawan,” tegas Fany.

Fany kini tinggal di rumah 
neneknya di Desa Dunguswiru 

dan mendapat perlindungan dari sejumlah kerabat. 
Tidak sembarang orang diperbolehkan menemuinya 
karena khawatir akan memperberat trauma yang di-
alami Fany.

Bagaimana proses pernikahan kontroversial itu ter-
jadi? Benarkah ada paksaan dari keluarga Fany akibat 
iming-iming duit? 

Berikut wawancara Evi Tresnawati dari majalah 
detik dengan Fany Octora di pesantren Al-Fadlilah, 
Ciseureuh, Desa Dunguswiru, Kecamatan Limbang-
an, Kabupaten Garut pada Selasa 27 November 2012: 

Apakah Anda tahu pernikahan Anda dengan Bupati 
Garut jadi pembicaraan masyarakat?

Nggak tahu. 
Bagaimana proses pernikahan itu berlangsung? 
Sabtu 3 Juli (2012) ada yang datang ke sini dari utus-
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Tap untuk melihat video.

an Pak Bupati, namanya 
Pak Aceng Ali. Beliau me-
minta calon istri karena 
Bapak Aceng sudah tidak 
punya istri. Tanggal 9 Juli 
Pak Aceng Ali memberi-
tahu bahwa Bapak Bupati 
ingin bertemu. Tanggal 
10 bertemu keluarga 
Copong, sama umi, ayah, 
adik-adiknya Pak Bupati.  

Beberapa hari berikut-
nya saya dijemput Pak 
Bupati untuk berbelanja 

kebutuhan pribadi di Kota Bandung untuk persiapan 
pernikahan. Besoknya diajak keluarga Copong berbe-
lanja kebutuhan pernikahan sama mas kawin, terus 
diajak berbelanja untuk kebutuhan umrah. 

Artinya saat utusan bupati datang, Anda langsung 
menerima tawaran untuk diperistri?

Iya sudah sepakat. Awalnya belum, waktu kedatang-
an pertama utusan bupati, tapi (bersedia) setelah ngo-
brol lagi keesokan harinya dengan bupati. Kan sudah 
dijelaskan bahwa dia sudah duda. Pertemuan tanggal 
9 itu langsung bertemu sama Pak Bupati, Pak Aceng 
Ali, sama ajudannya. Waktu di rumah makan itu dia 
bilang kalau sudah duda. 

Siapa saja yang menyaksikan pernikahan itu?
Ada dari keluarga Copong (keluarga bupati), ayah, 

umi, adik Pak Bupati.  
Memang benar itu ayahanda Pak Bupati?
Iya benar. Keluarga Pak Bupati semuanya ada, adik-

nya. 
Apakah Bupati menjanjikan sesuatu kepada Anda?
Beliau bilang ingin ada yang menemani umrah, jadi 

dihalalkan dulu secara agama. Beliau bilang pulang 
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dari umrah mau meng-
adakan resepsi. 

Siapa yang minta diha-
lalkan?

Keluarga Pak Bupati. 
Anda memutuskan 

menerima tawaran untuk 
dinikahkan atas pertim-
bangan apa? 

Saya berpikirnya po-
sitif-positif saja. Peng-
akuan beliau kan sudah 
nggak mempunyai istri, 
makanya saya mau. 

Tidak ada paksaan dari pesantren? 
Nggak ada. 
Dari orang tua juga tidak memaksa?
Nggak ada. 
Pada saat itu Anda masih sekolah?
Nggak, baru lulus. 
Apakah Anda sudah ada gambaran bakal bagaima-

na menikah dengan seorang bupati?
Ya sedikitnya sudah ada gambaran tentang menikah.
Apakah Anda dan keluarga minta syarat ke Bupati?
Nggak ada. Sudah dijelaskan bahwa beliau duda, itu 

saja. 
Apa yang dikatakan Bupati sehingga Anda percaya 

bahwa dia sudah duda?
Guru saya yang tahu sih, orang tua, Mang Aden Heri 

yang menjelaskan, dia yang lebih tahu jelasnya. 
Jadi Anda diberitahu Mang Aden Heri bahwa Bupati 

sudah duda? 
Iya dan pengakuan langsung dia juga.
Pada saat itu Anda tidak minta bukti surat cerai?
Belum.
Tidak terpikir atau percaya saja?

Tap untuk melihat video.
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Mang Ayi (saksi pernikahan) 
saat wawancara bersama 
Fany.
dok. detikfoto

Percaya.
Mengenai perceraian 

melalui SMS, apa isi SMS-
nya?

Ya berisi talak-lah. Inti-
nya “Saya sudah tidak 
punya rasa, tidak bisa 
melanjutkan ini makanya 
saya talak kamu.”

Apa yang Anda rasa-
kan?

Kecewa. 
Lalu apa respons Anda? 
Ya masih bertanya alasannya apa, cuma nggak di-

jelaskan. Soalnya waktu ada SMS itu kan beliau tidak 
ada di rumah, sudah ke Jakarta mau berangkat um-
rah. Lagi di perjalanan. 

Anda tidak kirim SMS marah atau bagaimana?
Nggak, biasa saja. Cuma tanya, “Kenapa alasannya?” 

tapi nggak dijelaskan. 
Lalu dia balas SMS atau langsung telepon Anda?
Nggak (menelepon). Bilangnya, “Tanyain ke Teh Haji 

saja, adiknya Bupati. Teh Haji tahu.” Gitu katanya. 
Menurut Heri, seperti ditirukan Mang Ayi yang jadi 

saksi pernikahan, alasan Aceng menceraikan Fany ka-
rena ada tanda putih yang tidak bisa dilihat mata 
telanjang. Tanda putih itu dari ujung tengkuk sampai 
panggul. Alasan kedua, karena Fany punya penyakit 
polio. Alasan ketiga, karena tidak perawan.

Bagaimana Anda menanggapi tuduhan Bupati?
Kami sampai panggil dokter waktu di Copong. Dokter 

bilang nggak ada, sama sekali nggak ada penyakit apa 
pun. Sudah diperiksa, nggak ada penyakit apa pun.

Dokter itu dari permintaan keluarga Bupati?
Iya dari keluarga Copong (Bupati). Negatif semua, 

nggak ada. Sekarang kan jadi nggak enak, tuduhan-



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

Fokus
Nikah kilat Bupati Garut

Majalah detik  3 - 9 desember 2012

tuduhan kayak gitu sudah dipublikasikan. Bingung, 
sakit hatilah. Sudah alasannya banyak kayak begitu, 
nggak ada yang benar juga.

Bupati menuduh Anda tidak perawan, bagaimana 
tanggapannya?

Sebelum menikah dengan Pak Bupati saya masih 
perawan. 

Anda setelah menikah itu tinggal di mana?
Di rumah Pak Bupati di Copong. Tinggal berdua saja. 
Orang tua Bupati di situ juga?
Nggak. Ada rumah lagi, bersebelahan. 
Ada janji Bupati yang belum ditepati? 
Yang pertama kewajiban bakda idah. Hanya mena-

nyakan kewajiban bakda idah tapi seolah-olah nggak 
ada lagi kewajiban itu. Beres idah kan tiga bulan.

Bagaimana dengan surat pernyataan yang disebut 
Bupati bahwa Anda tidak akan mempermasalahkan 
lagi?

Iya yang menandatangani memang saya. Kami tidak 
menuntut materi, yang kami minta hanya permintaan 
maaf dari beliau kepada keluarga karena tidak meng-
akui adanya pernikahan ini. 

Kalau di sini (surat pernyataan) kan tanda tangannya 
dalam arti materi, tapi saya nggak menuntut materi, 
cuma menuntut beliau meminta maaf saja. Meminta 
maaf secara kekeluargaan dan di depan publik karena 
beliau nggak mengakui adanya pernikahan itu pas di 
depan publik. 

Apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan atas 
semua kejadian ini?

Ya cuma mau beliau minta maaf saja, sama meng-
akui. Kan nggak mengakui adanya pernikahan ini. 
Mengakui sama minta maaf karena sudah menyebar 
isu-isu dan tuduhan-tuduhan yang nggak enak di kelu-
arga juga. Minta maaf sama keluarga, sama keluarga 
besar pesantren Al-Fadlilah juga. (Sil/yOg)

Kami tidak 
menuntut materi, 
yang kami minta 
hanya permintaan 
maaf dari beliau 
kepada keluarga 
karena tidak 
mengakui adanya 
pernikahan ini. 
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"Saya Sudah keluar uang hampir rp 250 juta, 
hanya nidurin Satu malam. nidurin artiS 
Saja tidak harga Segitu".

reporter: deden gunawan dan evi tresnawati 
Foto: ari Saputra/detikfoto

Aceng HM Fikri:
Nidurin Artis 
tak Semahal ini
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Bupati Garut, Aceng HM Fikri dikecam banyak 
kalangan terkait pernikahan kilatnya dengan 
Fany Octora (18). Namun Aceng mengaku 
punya alasan kuat membatalkan pernikah-

annya.
Ia merasa dibohongi oleh Fany dan pihak-pihak yang 

mencomblanginya. Menurutnya, Fany tidak perawan 
dan ada masalah kesehatan yang tidak bisa diterima-
nya.

“Kalau memang betul sesuai kriteria, muka tidak 
saya persoalkan. Yang penting jangan membohongi 
saya dengan apa kondisinya, dan juga soal kesehat-
an,” ujar Aceng kepada majalah detik.

Bagaimana kisah lengkap pernikahan singkat Sang 
Bupati ini? Apa alasannya menikah dengan perem-
puan yang baru saja dikenal? Apa pula detail alasan 
menceraikan Fany? Berikut perbincangan Deden Gu-
nawan dan Evi Tresnawati dari majalah detik dengan 
Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang dilakukan dalam 
dua kesempatan, di Jakarta dan di Garut:

Mengapa Anda ingin menikah lagi?
Jujur selama dua tahun ini ada trouble di keluarga 

saya. Saya tidak perlu mengorek apa trouble itu, yang 
jelas trouble, sehingga saya tidak bisa melakukan 
hubungan suami istri. Saya anak muda yang masih 
normal, yang tidak bisa dinafikan kemauan soal itu.

Daripada saya harus berzina, (ke) pelacur, atau ‘jaj-
an’. Saya tahu hukum, bagaimana kemudian pertang-
gungjawabannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. 
Suatu ketika saya datang ke kiai. Kata kiai, “Untuk 
kamu wajib hukumnya untuk menikah lagi. Mencegah 
bahaya yang lebih besar, itu harus didahulukan ketim-
bang mencari manfaat yang tidak signifikan.”

Bagaimana kemudian Anda menikahi Fany?
Ceritanya itu saya diberi foto, namanya si Fany itu. Di 

foto itu bagus. Kalau dilihat di foto cakap gitu ya. Kata 

Kalau memang 
betul sesuai 
kriteria, muka tidak 
saya persoalkan. 
Yang penting jangan 
membohongi 
saya dengan apa 
kondisinya, dan 
juga soal kesehatan
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Tap untuk melihat video.
deden/majalahdetik

saya ke yang kasih foto itu, 
“Uji petik dong.” Biar saya 
bisa melihat physically-
nya seperti apa. “Ayo!” 
katanya begitu, “Jangan 
lama lama.”

Kapan itu?
Sebelum bulan puasa 

kemarin. Ketika saya di-
kasih foto, jam dua. Jam 
tiganya saya berangkat. 
Sambil makan saya ajak 
makan kedua orang tua-
nya, di Garut juga, sama 

kiai. Saya takut dianggap fitnah.
Anda tidak mencoba kenal lebih jauh terlebih da-

hulu sebelum menikah?
Mereka (kiai yang menjodohkan) kan bilang Fany be-

lum pernah keluar rumah, berarti dia selalu di rumah 
dengan orang tuanya. Berarti dia selalu ter-protect 
sama orang tuanya. Dia selalu termonitor oleh orang 
tuanya, kan gitu image yang ada pada benak saya.

Berapa kali bertemu Fany sebelum pernikahan?
Jadi sebelum puasa (2012) saya merencanakan 

untuk akad. Harinya sudah dipilih oleh kedua belah 
pihak. Sebelum nikah hanya dua kali saya ketemu.

Pertama saat dibawa makan, kedua waktu belanja. 
Kan di mobil itu (kami) satu jok di belakang. Saya me-
nemukan kejanggalan-kejanggalan dan kelemahan 
dari karakter. Di antaranya, kok sama laki-laki senang, 
(seharusnya) orang yang pingitan beda.

Anda tahu saat itu umur Fany masih belum 18 ta-
hun yang artinya masih anak-anak?

Saya tidak melihat umurnya berapa, tapi sudah lulus 
SMA, bahkan sudah bekerja di garmen. 

Istri Anda apakah hadir dalam pernikahan dengan 
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Tap untuk mendengarkan

Fany?
Tahu. (Tapi) Tahu dan hadir beda.
Mengenai poligami berdasarkan UU Perkawinan 

kan ada syaratnya seperti izin istri. Apakah ada izin 
dari istri Anda sebelumnya secara tertulis?

Kata siapa? Di mana? Di dunia mana? Jangan me-
ngarang.

Jadi sudah ada izin dari istri Anda sebelumnya?
Jangan bilang izin, siapa yang bilang izin? Tahu dan 

izin kan lain.
Apa saja yang Anda berikan untuk pernikahan 

dengan Fany?
Saya kasih mas kawin berupa emas (senilai) Rp 2 

juta, sama uang tunai Rp 100 juta tanda penghormat-
an saya sama perempuan. Kata dia tidak menyangka 
untuk mendapatkan itu, karena dari keluarga yang sa-
ngat tidak punya. Sangat bersyukurlah. Saya beli HP 
yang sama dengan dia, saya beli pakaian, sampai saya 
bilang ke dia, kita nanti habis nikah itu umrah. Atau 
kita nikah sambil umrah. Itu harapan saya.

Lalu mengapa Anda memutuskan bercerai?
Pas habis nikah, ternyata apa yang saya harapkan 

tidak sesuai. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Saya 
kan duda, pernah punya istri. Terlepas yang namanya 
perawan itu dipakai lalu berdarah, terlepas dengan cara 
yang baik, saya tidak tahu itu. Tapi ini, dari ekspresi se-
perti ia orang yang sudah terbiasa.

Dari kelemahan yang ada akhirnya sama sekali tidak 
ada rasa di saya. Saya kembali dulu ke hukum agama, 
itu namanya batal nikah. Kenapa? Karena nikah itu kan 
perdata, perikatan, akad. Jadi kalau dianalogikan, tidak 
ada bedanya dengan jual beli. (Janjinya), “Wah ini barang 
dipakainya enak, performanya banyak orang suka.” Tapi 
pas saya beli ternyata “loh ininya kurang, tidak sesuai 
dengan speknya”.  Saya dari malam pertama saja, sudah 
minta ampun, sudah tidak kuat.



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

Fokus
Nikah kilat Bupati Garut

Padahal kalau memang betul sesuai kriteria, muka ti-
dak saya persoalkan. Yang penting jangan membohongi 
saya dengan apa kondisinya, dan juga soal kesehatan, 
insya Allah saya tidak akan mencederai yang namanya 
pernikahan.

Apakah menanyakan kecurigaan soal tidak pera-
wan itu kepada Fany?

Dia sampai sumpah demi Allah, demi Rasulullah. 
Tapi yang merasakan itu kan saya.

Fani kan tinggal di pesantren, kok Anda menuduh-
nya tidak perawan?

Kebayang nggak Pak? Jadi nggak di asrama, pulang 
ke tempat saudaranya. Itu pengakuan ke saya.

Bukan santri?
Bukan. Bukan santri. Bukan santri. Sekolah di SMA 

Muhammadiyah dia tinggal di rumah saudaranya.
Anda mencerai lewat SMS?
Setelah empat hari itu, yang tadinya saya mau bawa 

umrah, akhirnya saya pending. Kata saya, “Neng, ka-
rena Neng daftar visanya belakangan, maka sekarang 
belum keluar. Terpaksa Neng tidak bisa umrah bersa-
ma-sama saya. Urusan umrah doakan saya. Silakan 
Neng mau tinggal di sini atau mau tinggal di rumah 
Neng sendiri. Yang jelas mohon dipahami bahwa, 
mungkin rumah tangga ini tidak bisa dilanjutkan.”

Saya bilang, dan saya kuatkan melalui SMS, “Mung-
kin rumah tangga ini tidak bisa saya lanjutkan. Dan 
Neng bisa tinggal dengan orang tua. Mohon doanya, 
semoga selamat. Saya akan umrah.” Saya bilang itu 
sebelum umrah.

Menurut pihak keluarga Fany, Anda akan mengarah 
untuk pernikahan formal dengan Fany. Setelah umrah 
akan digelar resepsi. Apakah begitu?

Bohong. Bohong itu semua. Saya bukan orang bodoh. 
Kalau ada surat nikah dua, sekarang ada UU baru per-
nikahan, istri pertama tidak sepakat dengan pernikahan 

Tap untuk 
mendengarkan

Saya sudah keluar 
uang hampir Rp 
250 juta, hanya 
nidurin satu malam. 
Nidurin artis saja 
tidak harga segitu.



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

Fokus
Nikah kilat Bupati Garut

kedua, saya bisa dibui 4 tahun. Saya bukan orang bodoh 
kalau harus mengatakan seperti itu.

Sekarang pernikahan Anda jadi kontroversi?
Masalah ini sebetulnya masalah keluarga yang sudah 

berjalan lima bulan, dan ini sudah diselesaikan secara 
kekeluargaan. Sudah ketemu dengan orang tua Fany, 
sudah menerima keputusannya apa pun juga.

Saya sudah keluar uang hampir Rp 250 juta, ha-
nya nidurin satu malam. Nidurin artis saja tidak harga 
segitu. Tadinya saya menganggap persoalan ini sudah 
selesai. Dia juga sudah tanda tangani di atas materai Rp 
6.000, disaksikan saudaranya tidak akan mengganggu 
saya lagi. Saya tidak mau suuzan ada pihak-pihak yang 
membesar-besarkan persoalan ini menjadi persoalan 
publik dan persoalan politik. (Sil/iye)

Tap untuk 
mendengarkan
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Profil
Bupati Garut

•	 Nama:	
•	 Jabatan:

ACENG H.M. FIKRI, S.AG
BupAtI GARut

•	 TempaT,	TaNggal	lahir:
GARut, 6 SEptEMBER 1972

•	 agama: ISlAM

•	 STaTuS	perkawiNaN: MENIKAH
•	 iSTri:

NuRRoHIMAH (IStRI), FANy 
(dICERAI SEtElAH EMpAt HARI 
NIKAH SIRI)

•	 alamaT:
Kp. SuKAMENtRI Rt/
RW 01/014 KEluRAHAN 
SuKAMENtRI, 
KECAMAtAN GARut KotA 
KABupAtEN GARut.

•	 riwayaT	pekerjaaN:

1. KopERASI pEtERNAK 
uNGGAS GARut

2. pt MANdAlA Food 
GARut

3. KopERASI KoNvEKSI 
RAKSA SAWARGA

4. KopoNtREN 
KABupAtEN GARut

•	 riwayaT	peNdidikaN:

1. SdN SuKAMENtRI GARut

2. MtS. NEGERI GARut

3. pGAN GARut

4. IAIM Al-MuSAddAdIyAH

•	 riwayaT	keaNggoTaaN	
orgaNiSaSi:

1. Gp ANSoR GARut

2. GARdA BANGSA pKB 
GARut

3. dpC pKB GARut

4. MASyARAKAt pECINtA 
GARut

Fokus Nikah kilat Bupati Garut
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Reporter: Ken Yunita Foto: RUtEURS

Jennifer Lopez rupanya punya air 
minum khusus. Di mana pun dia ber-
ada, diva pop dunia itu hanya ingin mi-
num air mineral dengan merek tertentu.

Termasuk nanti saat ke Indonesia dalam rangka 
konser ‘Dance Again Tour’-nya. Dia pun meminta pro-
motor untuk menyediakan air minum favoritnya itu.

“JLo minta air mineral merek tertentu dan nggak 
boleh diganti, harus itu,” kata Reza Prawiro, Pre-
siden Direktur Stellar Indonesia selaku promotor.

Namun sayangnya, air mineral itu tidak ada 
di Indonesia. Merek itu diproduksi di New 
Zealand dan hanya dijual di Amerika Seri-
kat saja. Promotor pun sempat kebingungan.

Mereka akhirnya meminta manajemen JLo untuk 
membawa air mineral itu sendiri. Dan untungnya, 
pihak manajemen tidak keberatan. Dalam tiga 
hari, JLo diperkirakan membutuhkan 24 botol.

Konser JLo digelar di Mata Elang Interna-
tional Stadium (MEIS), Ancol 30 November 
mendatang. Tiket konser pelantun ‘On the Flo-
or’ itu kini sudah ludes dibeli penonton. (KEN/YOG)

people
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Bawa
Air Minum

Sendiri  

JLO
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Mackenzie Foy bukan 
aktris cilik papan 
atas di Hollywood. 
Namun gadis 12 

tahun itu berhasil mencuri 
perhatian lewat perannya di 
Twilight: Breaking Dawn 2.

Ya, semua tentu sudah 
tahu, Foy memerankan Re-
nesmee Cullen, putri Bella 
Swan dan Edward Cullen. 
Meski ini menjadi film perda-
nanya, Foy terlihat percaya diri 
dan menguasai diri.

Wajar saja jika kini para 
pencinta Twilight memiliki 
idola baru. “Ini peran yang 
besar buat saya. Saya su-
dah melakukannya deng-
an sebaik mungkin,” 
ujar gadis penyayang 
binatang ini.

Aktingnya mendapat 
pujian termasuk dari 
pemain Twilight lainnya. 
Robert Pattinson menilai Foy 
sangat berbakat. Sedang Kristen 
Stewart menyebut Foy menye-
nangkan.

Dalam sejumlah wawanca-

ra, Foy juga mengaku senang dengan 
perannya. Dia merasa beruntung 
bisa beradu akting dengan Rob dan 
Kristen, juga pemain lainnya.

“Mereka sangat baik dan sikap 
mereka sangat mudah disukai,” 
ujar gadis pemegang sabuk 
hitam junior taekwondo ini.

Meski baru pertama kali 
muncul di layar lebar, Foy 
sebenarnya bukan wajah 
baru di industri hiburan. Si 
cute kelahiran California 10 
November 2000 itu sudah 
menjadi model di usia empat 
tahun.

Wajah imutnya pernah 
tampil di iklan produk 
terkenal seperti Garnet 
Hill, Polo Ralph Lauren, 
Guess, dan Disney. 
Di dunia akting, Foy 
membintangi serial ‘Til 
Death, Hawaii Five-O’ 

dan ‘Flash Forward’.
Setelah Twilight, Foy akan ber-

main dalam film ‘Wish You Well’ 
garapan sutradara Darnell Martin. 
Rencananya, film ini akan dirilis ta-
hun depan. (KEN/YOG)

Reporter: Ken Yunita Foto: RUtEURS
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Reporter: Ken Yunita
Foto: rengga/detikFoto

A
ndik Vermansah layak 
disebut pahlawan Timnas 
Indonesia. Bagaimana tidak, 
di tiga menit sebelum peluit 

panjang ditiup wasit, Andik mampu 
mencetak gol ke gawang Singapura.

Satu-satunya gol yang dibuat Andik 
dalam pertandingan penyisihan Grup 
AFF Suzuki Cup 2012 itu berhasil mem-
buat Timnas memimpin. Bahkan Andik 
telah mematahkan kutukan selama 14 
tahun.

Selama 14 tahun melawan Singapura, 
baru kali ini Indonesia menang. “Gol ini 
untuk orang Indonesia yang membenci 
Timnas,” ujar pemain Persebaya ini 
usai pertandingan di Stadion Bukit Jalil, 

Malaysia.
Kemampuan pria kelahiran Jember, 

23 November 1991 ini memang sejak 
awal sudah ditakuti pihak lawan. Pos-
turnya memang cenderung kecil, na-
mun kecepatannya sungguh luar biasa.

Tim Singapura bahkan jelas-jelas 
mengaku akan memberi penjagaan 
khusus pada Andik. Dan kini Andik telah 
membuktikan bahwa Timnas memang 
tak bisa dianggap remeh.

“Aku sangat senang sekali karena ke-
menangan ini akan menjadi modal kami 
lolos ke semifinal. Terima kasih sekali 
untuk dukungan masyarakat dan TKI di 
sini (Malaysia) yang telah mendukung 
kami,” ucap Andik. (KEN/YOG)

people

Andik 
VermAnsAh

PAtAhkAn
KutuKan
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Reporter: Isfari Hikmat 

KIta masIH beRpIKIRan 
membuang aIR 
secepat-cepatnya Ke laut. 
InI beRtentangan dengan 
Konsep yang tengaH 
beRKembang dI dunIa yang 
dIsebut eco-dRaInase.
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 Nirwono Joga: 

Jangan 
Harap 
Jakarta 
BeBas 
BanJir
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Secara 
perlahan, 
terjadi 
penurunan 
permukaan 
tanah 4-8 
milimeter 
per tahun 
di wilayah 
Jakarta Pusat 
dan Utara.

Banjir di Jakarta tak bisa lepas dengan pe-
rubahan drastis tata kotanya.  Dulu Jakarta 
masih hijau oleh berbagai vegetasi dan diber-
kahi populasi hewan serta burung langka, 

sehingga air hujan pun dulu dianggap sebagai berkah. 
Kini spesies dan jumlah pohon semakin langka, ter-
ganti hutan beton akibat agresivitas pembangunan.

Pembangunan yang mengatasnamakan manusia 
tapi tidak manusiawi membawa Jakarta pada kiamat 
ekologi akibat hilangnya kawasan hijau kota. “Jadi 
jangan berharap Jakarta bebas banjir,” kata Nirwono.

Separah itukah kondisi ibu kota? Lantas apa saja 
langkah yang dapat ditempuh pemerintah hingga 
orang per orang untuk menanggulangi banjir di Ja-
karta? Berikut perbincangan Isfari Hikmat dari maja-
lah detik dengan pengamat tata kota dari Universitas 
Trisakti, Nirwono Joga.

Bagaimana sebetulnya kondisi ekologi Jakarta?
Tahun 1965 ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta 

masih 37,2%. Tahun 1985 tinggal 25,85%, tahun 2000 
tinggal 9%, sekarang naik sedikit jadi 9,8%. Selama 
50 tahun terakhir ini terjadi pembangunan tanpa me-
medulikan keserasian dan keselarasan alam Jakar-
ta. Bersamaan dengan permukaan tanah di Jakarta 
tertutup bangunan, pada saat bersamaan permukaan 
tanah turun dan air laut naik, sedangkan hujan tidak 
bisa optimal diserap karena kurang daerah resap-
annya tadi. Itu yang sering saya sebut Jakarta sedang 
menuju bunuh diri ekologi.

 Secara perlahan, terjadi penurunan permukaan ta-
nah 4-8 milimeter per tahun di wilayah Jakarta Pusat 
dan Utara. Sementara permukaan air laut naik anta-
ra 2-4 milimeter per tahun. Saat musim hujan, dari 
selatan terjadi hujan, di utara terjadi rob. Ini meng-
akibatkan daerah yang 40% di bawah permukaan laut 
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sudah pasti rentan tergenang. 
Tapi faktanya, daerah yang ren-

tan tergenang itu juga jadi permu-
kiman?

Hampir sebagian besar kawasan 
yang banjir  sekarang ini merupa-
kan (kawasan) peruntukan untuk 
daerah resapan air. Mulai dari tepi 
sungai, terus situ atau danau yang 
diuruk, terus daerah yang secara 
topografi berupa daerah yang se-
perti mangkuk, mau tidak mau air 
kalau hujan mengalir ke situ.

Orang baru ribut banjir, karena 
daerah situ ada permukimannya. 
Kalau di daerah resapan air tadi 
tidak ada bangunan, tetapi kalau 
hujan dipenuhi air, pasti tidak dika-
tegorikan banjir. Itu yang harus di-
ubah cara pikirnya.

Kalau kita mau berkomitmen maka yang terjadi 
adalah sama-sama melakukan kewajiban dan tugas-
nya masing-masing, mulai dari pemerintah kemudian 
masyarakatnya. Saya sebut namanya rekayasa sosial. 
Artinya pemerintah harus melakukan edukasi kepada 
warga secara umum, terutama daerah resapan air, 
untuk mau berpindah atau bergeser ke lokasi terdekat 
yang bebas banjir. Karena tanpa apa pun yang dilaku-
kan tidak akan pernah berhasil. Daerah seperti Pulo 
Raya secara teknis seperti mangkuk, kalau di situ 
penuh dengan bangunan pasti akan banjir.

Bukankah pemerintah daerah membiarkan dae-
rah resapan tersebut dihuni?

Yang jadi pokok persoalan adalah perubahan perun-
tukan ini ada sangkut pautnya dengan perizinan yang 
diberikan pemerintah, bahkan diberikan fasilitas, mu-



Majalah detik  3 - 9 DESEmbEr 2012

interview

lai dari listrik, air, dan sebagainya. Artinya, pemerintah 
juga harus berani tegas, pertama untuk mengubah 
kembali ke peruntukan semula. Tentunya dengan me-
lakukan rekayasa sosial tadi, mengajak masyarakat 
untuk bertindak. Tapi pada saat bersamaan, pemerin-
tah harus berani menertibkan bangunan-bangunan 
yang selama ini menyalahi peruntukan. Contohnya 
sudah tahu itu bekas daerah resapan air tapi berdiri 
mal atau apartemen. 

Bagaimana dengan persoalan lainnya?
Tidak efektifnya saluran-saluran air di Jakarta. 

Saluran air yang kita maksud begini, saluran mikro 
itu yang di depan rumah, saluran meso di lingkungan, 
makro di tengah kota. Ini kalau ditelusuri di lapangan, 
saluran-saluran tadi nyaris tidak berfungsi dengan 
baik. Bahkan bisa dikatakan 47% dari saluran air tadi 
tidak berfungsi optimal. Selain tidak terhubung deng-
an baik, juga terisi dengan sampah dan limbah.

Sebagai contoh, Kota Osaka dan Yokohama di Jepang, 
untuk menata dan merevitalisasi saluran air supaya 
dapat terhubung dan berfungsi optimal membutuhkan 
waktu sekitar 10 tahun. Di kita (Jakarta) sebenarnya 
PR lama yang tidak tuntas, kita masih mengerjakan 
secara parsial. Artinya kilometer sekian sampai kilo-
meter sekian, ini selesai, pindah ke lain tempat, yang 
ini sudah rusak atau penuh lumpur. Harus total. Dari 
mikro, meso, dan makro semua itu diurut bagaimana 
kondisinya, kalau tidak terhubung baik langsung dihu-
bungkan, kalau dia rusak langsung diperbaiki. Itu se-
mua bisa dimulai dari tingkat perumahan, kelurahan, 
kecamatan, baru ke (tingkat) kota, sebelum (airnya) 
dibuang ke kali. 

Dengan semua itu apakah sudah cukup mengubah 
kondisi banjir?

Pada saat perbaikan atau revitalisasi saluran air 
tadi, konsep berpikir kita juga harus diubah. Kita 

Bahkan bisa 
dikatakan 
47% dari 
saluran air 
tadi tidak 
berfungsi 
optimal.
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masih berpikiran membuang air secepat-cepatnya 
ke laut. Ini bertentangan dengan konsep yang tengah 
berkembang di dunia yang kita sebut eco-drainase. 
Kalau eco-drainase adalah bagaimana menahan air 
dan menyerapkan air sebanyak-banyaknya ke tanah. 

Kita lupa cara pandang kita terhadap hujan. Kita se-
lalu bicara musim hujan ini ketakutannya soal banjir. 
Kita lupa Allah sudah membagi kita dua musim, yakni 
musim hujan dan kemarau pasti ada maksudnya. Mu-
sim hujan sebenarnya kesempatan bagus untuk warga 
kota dan kota itu sendiri untuk menampung air seba-
nyak-banyaknya. Gunanya untuk cadangan air bersih 
di waktu musim kemarau dan dengan banyaknya air 
yang diserap ke dalam tanah menghambat terjadinya 
intrusi (meresapnya) air laut. Intrusi itu menyebabkan 
terjadinya penurunan muka tanah atau abrasi di pan-
tai. 

Seluruh saluran air kita berbeton, artinya tidak ada 
kesempatan sedikit pun untuk menyerap ke dalam 
tanah. Harusnya cara pikir kita dibalik, air hujan yang 
jatuh ke halaman rumah, halaman kantor, atau rumah 
sakit dan sekolah, harusnya zero run off, artinya tidak 



Majalah detik  3 - 9 DESEmbEr 2012

interview

ada air permukaan yang terbuang. Masukkan ke da-
lam sumur resapan sebanyak-banyaknya.

Saluran air yang ada di kota jangan langsung semua-
nya dibuang ke saluran yang lebih besar atau ke kali, 
tapi seharusnya dialirkan dulu ke kantong-kantong air. 
Contohnya kita bisa membuat saluran air atau tandon 
di taman kota, kita bisa mengalirkan ke waduk dan situ 
yang ada. Supaya airnya distribusi dulu, ditampung, 
ditampung, ditampung, sehingga yang dibuang ke kali 
semakin turun. 

Untuk ide tersebut, apakah kapasitas penampung-
an air di Jakarta saat ini mencukupi?

Sangat tidak, dari jumlah masih kurang, tapi harus-
nya yang ada dioptimalkan dulu. Itu yang jadi PR kita. 
Yang jadi pokok persoalan, permukaan tanah yang 
bisa menyerap air tinggal 25%, karena sisanya sudah 
diperkeras jalan, bangunan, dan sebagainya. Artinya 
daya serapnya berkurang. Kemudian, lebih dari 50 
situ di Jakarta belum berfungsi optimal. Kalau dilihat 
di lapangan, waduk situ tadi isinya sampah, kalau ti-
dak (isinya) lumpur sehingga kapasitasnya berkurang, 
lalu dipenuhi kampung-kampung kumuh di sepanjang 
saluran, seperti bisa dilihat di waduk Ria Rio di depan 
ITC Cempaka Mas. Akibatnya kapasitas dari yang 
sudah ada pun berkurang. Daripada dia proyek bikin 
yang baru, bikin di sekitar Jakarta atau pinggiran luar 
Jakarta, itu kan duitnya banyak habis. Mengapa tidak 
mengoptimalkan dulu yang sudah ada?

Seperti apa dampaknya bagi ekologi dan sosial?
Sebagai contoh, RTH kota yang bermanfaat sangat 

besar sebagai daerah resapan air itu hanya berfungsi 
9,8% dari yang dibutuhkan 30%. Jadi jangan berharap 
Jakarta bebas banjir. Secara umum, tanah di Jakarta 
sendiri 40%-nya di bawah permukaan laut. Artinya 
harus ada pengelolaan lahan secara bijak juga. (sIl/yog)
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cari untung saat banjir
Banjir sudah menjadi langganan di Ibu Kota. Sampai-sampai warga Jakarta tak merasa-
kan lagi beban musibah itu. Bahkan, sebagian dari mereka justru ketiban rezeki dari 

banjir. (WAN/YOG) 

Reporter: Bahtiar Rifai     ilustrator: kiagus

Ojek getek. Nah, alat trans-
portasi ini biasanya muncul 
ketika Jakarta kebanjiran. 
Dibuat dari bahan-bahan 
seadanya, 

Anak-anak di Kampung Makasar, Jakarta Timur ini justru bersuka cita dengan adanya banjir. 
Bagi mereka, datangnya air bah adalah kesempatan untuk ‘bermain air’ alias berenang. Sekolah 
mereka tenggelam karena banjir, sehingga mereka bisa bercengkerama dengan air sepuasnya.

Saya senang main air, 
nggak takut sakityuuhuu sekolah 

libuurrr

Memancing ikan.
Gara-gara banjir, 
empang di Cinere 
jebol. Ikan-ikan 

larinya pada ke sini.

Ini saya dapat 
ikan gabus 
dan lele

Kali Pe-
sanggrahan 
di Jakarta 
Selatan 
meluap 
beberapa 
waktu lalu. 
Bukannya 
menghin-
dar, seba-
gian warga 
justru 
mendekat 
ke kali. Lo, 
untuk apa? 

bahkan ada 
juga warga 
yang mencari 
ikan dengan 
cara menjala. 
Ini dilakukan 
oleh warga 
di Ulujami, 
yang juga 
dilalui oleh 
Kali Pesang-
grahan.

getek ini dipakai untuk 
menyeberangkan warga yang 
kesulitan bepergian akibat 
banjir. Seharian saja, ada 
warga di Jakarta Barat yang 
bisa mengantongi uang Rp 
250 ribu dari mengoperasi-
kan getek itu.

Tadi yang pertama 
naik itu mau berang-
kat kerja, minta dise-
berangi ke seberang 
tol. Dia ngasih kami 

seratus ribu,

Ini masih jasa dadakan di saat banjir. Banjir me-
nyebabkan banyak kendaraan yang mogok karena 
memaksa berjalan di genangan air yang tinggi.

Peristiwa 
itu membuat 
pengendara 
meminta bantuan 
warga untuk 
mendorong 
mobil mereka.

Tidak gratis.

Ada juga yang 
memanfaatkan 
gerobak untuk 
menyeberangkan 
sepeda motor.

Lumayan semalam banyak 
bantuin narik motor, dapat 
Rp 20 ribu, Rp 50 ribu. Ada 
warga yang bahkan dapat Rp 
500 ribu. Warung-warung 

depan laris. Nasi uduk 
sampai habis

Kalau yang ini sedikit 
berbahaya, tapi nekat 

dilakukan warga. Saat 
banjir, berbagai binatang 
melata bermunculan dari 

sarang persembunyian. 
Berbagai macam hew-

an yang paling banyak 
dijumpai adalah ular 
sanca. Seekor ular 

ditangkap warga Kedoya 
Selatan saat banjir. Ular 
itu pun kemudian dijual.

Ada ular sanca kembang yang berhasil 
ditangkap warga. Ular tersebut mau masuk 
ke rumah warga. Terus saya sempat tanya, 

‘dibawa ke mana? katanya sudah dijual
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Kapal feri Bahuga Jaya diduga Bersalah dalam Kasus 
taBraKan dengan norgas CathinKa di selat sunda. 

Bahuga seharusnya mendahuluKan norgas yang 
Berlayar di Jalur internasional.

Hukum

Saat alarm 
Bahuga & NorgaS 

Diam

foto: agung/detikfoto

reporter: m. rizal Bowo (41), warga Teluk Betung, Lampung 
Selatan, sudah tiga bulan ini kehilangan pe-
kerjaan mengirimkan ikan ke sejumlah pasar 
di Lampung dan Banten. Truk pengirim ikan 

yang dikemudikannya bersama adik iparnya, Wahyudi, 
ikut tenggelam bersama dengan tenggelamnya kapal 
motor feri Bahuga Jaya.

Bahuga, kapal penyeberangan Bakauheni-Merak 
itu, tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal 



Hukum
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kargo berbendera Singapura, Norgas Cathinka, pada 
26 September 2012.

Bowo dan Wahyudi beruntung nyawa mereka se-
lamat. Namun, ganti rugi truk senilai Rp 70 juta itu 
belum dipenuhi hingga kini.

“Baru berapa hari lalu di Bakauheni kami diminta 
fotokopi SIM dan STNK, tapi belum ada kabarnya juga,” 
kata Bowo saat ditemui di Teluk Betung.

Selain Bowo dan Wahyudi, masih ada ratusan korban 
lainnya yang bernasib sama. Sampai sekarang, Jasa 
Raharja baru memberikan santunan kepada 7 keluar-
ga korban penumpang yang tewas masing-masing Rp 
75 juta. Sementara, insiden itu menyebabkan sejum-
lah penumpang hilang, dan sekitar 50 kendaraan ikut 
karam.

PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP), operator 
Bahuga Jaya dan Norgas Carriers, Pte. Ltd. lebih 
mendahulukan proses hukum. Kedua perusahaan ini 
tengah menjalani proses persidangan di Mahkamah 
Pelayaran (Mahpel) di Kelapa Gading, Jakarta Utara. 
Sidang itu untuk memutuskan siapa yang bersalah 

Awak kapal Norgas 
Cathinka di persidangan.
detikfoto/hasan
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dalam kecelakaan laut itu.
Sidang perdana digelar pada 20 November 2012 di-

pimpin Kapten Utoyo Hadi dan penasihat ahli, Kapten 
Syahwin Hamid. Dalam persidangan, Kapten Norgas, 
Ernesto Silvana Last, berkewarganegaraan Filipina, 
mengaku sedang tertidur saat tabrakan terjadi.

Tugasnya diambil alih oleh mualim kapalnya berna-
ma Su Jidding. Pria asal Cina itu mengaku memegang 
seluruh kendali kapal. Ia melihat potensi tabrakan, tapi 
tak membunyikan alarm. “Karena alarm berisik, saya 
jadi terganggu. Saya lebih percaya dengan penglihat-
an visual,” terang Jidding.

Nakhoda Bahuga Jaya, Kapten Sahad Maruli Tua 
Manurung pun mengakui tak membunyikan alarm 
saat kapalnya hendak menubruk Norgas. Sebab, ia 
tak ingin menambah kepanikan penumpang.

Sahad yang tersedu-sedu di depan majelis itu juga 
mengaku tak berada di ruang kemudi saat tabrakan 
terjadi. Ia sedang di kamar mandi. Kapal dikendalikan 
oleh Mualim I bernama Salam Priyono. Salam ikut 
tewas dalam kejadian itu.

“Saat tabrakan saya lagi di kamar mandi. Langsung 
lari ke anjungan. Kondisi kapal miring 20-25 derajat,” 
jelas Sahad.

Sejumlah sumber di Angkutan Sungai Danau dan 
Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Merak dan Bakau-
heni menyebut kesalahan lebih banyak ke Bahuga. Se-
lat Sunda termasuk jalur lalu lintas laut internasional. 
Bila ada dua kapal yang sama-sama melintas, maka 
kapal di jalur internasional harus diutamakan.

Sekitar pukul 05.40 WIB itu, posisi Norgas ber-
ada di jalur internasional, memotong dari Selatan ke 
Utara. Sementara, Bahuga Jaya di sebelah lambung 
kanannya. Seharusnya Bahuga bermanuver belok ke 
kanan agar tabrakan terhindarkan.

Tabrakan disebut-sebut juga bukan terjadi dekat 

Selat Sunda 
termasuk 
jalur lalu 
lintas laut 
internasional. 
Bila ada dua 
kapal yang 
sama-sama 
melintas, 
maka kapal 
di jalur 
internasional 
harus 
diutamakan.
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Dokumen manifes muatan 
Norgas Cathinka yang 
memuat polymer grade 
propilene.
detikfoto

dengan Pulau Rimau Balak, tapi di jalur interna-
sional di antara Pulau Balak dan Pulau Tempu-
rung. “Kalau di Pulau Rimau Balak, nggak bakal 
ketumbur (tabrakan),” tegas seorang sumber ma-
jalah detik.

Namun, PT ALP yang dikabarkan milik keluarga 
Artalyta Suryani alias Ayin itu tetap ngotot tak ber-
salah. Justru ALP kini sedang mengajukan gugat-
an perdata kepada Norgas Carriers di Pengadilan 
Negeri Serang, Banten pada 10 Oktober 2012 lalu. 
Gugatan ALP ke perusahaan kapal kargo tertua di 

Norwegia itu bernomor 54/PDT.G/2012/PN.SRG.
“Gugatan perdata ini akan baru berjalan setelah ada 

hasil sidang Mahpel nanti. Kita menggugat Norgas Rp 
76 miliar,” kata Chandra Motik, kuasa hukum ALP.

Propilena
Kapal Norgas membawa polymer grade propylene 

(gas propilena) dari Afrika Selatan dengan tujuan Cina. 
Sesuai dengan data material, propilena itu memiliki 
sifat tak stabil dan mudah terbakar. Karena itu, Norgas 
meminta agar pemerintah segera melepaskan kapal 
kargo itu, yang sekarang ditahan di Pelabuhan Merak 
atas permintaan PN Serang.

Norgas menggandeng profesor Tatang Soerawidjaja 
dari jurusan Teknik Kimia ITB untuk mendukung hal 
itu. Sebaliknya, Chandra Motik juga tak mau kalah. 
Menurutnya, Polda Lampung bekerja sama deng-
an Fakultas MIPA-UI telah menguji dan menyatakan 
bahwa muatan itu stabil, tidak beracun, dan ramah 
lingkungan. Zat itu mempunyai titik leleh sampai 150-
175 derajat Celsius.

“Jadi kalau memang sudah panas benar, meleleh. 
Di Jakarta atau Arab pun nggak ada cuaca sampai 
segitu,” ujarnya. (Wan/yog)
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Reporter: Monique Shintami reUTers/egypTian presidency

DekRit PReSiDen MeSiR, MuhaMMaD 
MuRSi Menuai Penolakan. unjuk RaSa 
MaRak Di SeanteRo negeRi FiRaun itu. 

MuRSi Pun teRPakSa Melucuti SejuMlah 
wewenangnya.

UrUng 
menjadi 
FiraUn
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Presiden Mesir, Muhammad Mursi akhir-
nya ‘mengalah’. Demi meredam suhu politik 
Mesir yang memanas. Senin, 26 November, 
Mursi sepakat untuk mengurangi perluasan 

wewenangnya yang sempat digenggamnya lewat dek-
rit yang terbit Kamis, pekan sebelumnya. 

Kewenangan tanpa batas untuk Mursi hanya akan 
berlaku untuk masalah yang menyangkut sovereign 
(kedaulatan, red) seperti menyatakan perang atau 
memerintahkan pemilu dipercepat. Keputusan ini di-
ambil setelah Mursi bertemu sejumlah hakim agung. 

“Presiden dan Mahkamah Agung sepakat untuk 
menghapus perbedaan antara lembaga kepresidenan 
dan lembaga yudisial,” ujar juru bicara kepresidenan, 
Yasser Ali. 

Kata sovereign memang dinilai sangat interpretatif, 
tapi sejenak ancaman kekacauan itu mereda. Namun 
Mursi yang kukuh dekrit ini bersifat sementara masih 
harus menghadapi gugatan di pengadilan atas dekrit 
yang baru seumur jagung itu. Sejumlah pengacara 
dan aktivis HAM sudah mengajukan gugatan ke peng-
adilan. Sidang pertama rencananya akan digelar 4 
Desember mendatang. 

Segera setelah kesepakatan itu, MA menyerukan 
agar aksi mogok dihentikan. Namun kelompok oposisi 
masih belum terima. Aksi besar-besaran Selasa tetap 

Polisi bentrok dengan massa 
anti dekrit, Selasa (27/11).
reUTers/mohamed abd el ghany
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digelar. “Kami menuntut dekrit dicabut dan ini belum 
dipenuhi,” ujar juru bicara kelompok oposisi, Mona 
Amer. 

Front Pembebasan Nasional, koalisi kelompok 
oposisi yang menentang dekrit juga menolak ajakan 
dialog yang diajukan Mursi. Sementara militer Mesir 
yang di masa Mubarak sangat dominan, belum mau 
turut campur. Di bawah komandan baru yang dipilih 
Mursi Agustus lalu, militer Mesir kini memang relatif 
netral. 

Mesir memanas, saat Mursi mengumumkan dekrit 
yang memberinya kuasa tanpa batas. Demi menjaga 
revolusi, Presiden dapat mengeluarkan keputusan 
atau upaya apa pun. Hebatnya, keputusan yang diam-
bil tak bisa diganggu gugat oleh institusi mana pun, 
termasuk oleh lembaga peradilan.

Dekrit itu juga melarang siapa pun dan lembaga 
mana pun menentang keputusan, dekrit, atau hukum 
yang diambil Mursi. Lembaga peradilan juga tak bisa 
membubarkan lembaga perwakilan yang tengah me-
nyusun konstitusi baru. 

Berdasarkan dekrit ini, Mursi lantas mencopot 
Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud dan memerin-
tahkan persidangan ulang terhadap orang-orang yang 
didakwa menyerang peserta aksi untuk mendongkel 
Hosni Mubarak. Keputusan Mahmoud membebaskan 
para perwira yang diduga terlibat dalam penyerangan 
itu, Oktober lalu memicu bentrokan antara kelompok 
pendukung dan penentang Mursi. 

Di benak Mursi dekrit ini merupakan upaya “mem-
bersihkan institusi negara” serta “menghancurkan 
infrastruktur rezim lama”. Tak heran jika ribuan pen-
dukung Mursi langsung merayakan terbitnya dekrit 
ini. Bagi mereka, dekrit ini akan melindungi amanat 
revolusi Mesir.

Namun kubu oposisi berpendapat sebaliknya. Dek-

Mesir memanas, 
saat Mursi 
mengumumkan 
dekrit yang 
memberinya 
kuasa tanpa 
batas.
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rit ini dinilai menahbiskan 
Mursi sebagai ‘Firaun’ baru 
dan menempatkannya di 
atas hukum. Dekrit juga 
dinilai menjadikan presiden, 
parlemen, dan konstituante 
bebas dari jeratan hukum. 

Sehari setelah dekrit di-
umumkan, Lapangan Tahrir 
langsung penuh oleh peng-
unjuk rasa. “Ini adalah ku-

deta melawan legitimasi,” kata Sameh Ashour, ketua 
sindikasi pengacara. Ia berdiri bersama pemimpin 
oposisi lain, Mohamed ElBaradei dan Amr Moussa. 

Wael Ghonim, salah satu sosok kunci dalam aksi 
penggulingan Hosni Mubarak, mengingatkan revolusi 
tidak dibuat “untuk menjadi diktator baik”.

“Mursi hari ini merenggut semua kekuasaan negara 
dan menunjuk dirinya sebagai Firaun baru. Dekrit ini 
adalah pukulan telak terhadap jalannya revolusi,” tulis 
Ghonim dalam akun Twitternya.

Unjuk rasa besar-besaran pun digagas di Lapangan 
Tahrir, Selasa ini. Ikhwanul Muslimin yang mendukung 
Mursi tak mau kalah. Mereka menggagas aksi tandi-
ngan di Istana Abidin yang hanya berjarak 300 meter 
dari Lapangan Tahrir, tapi ancaman aksi tandingan 
ini urung dilaksanakan, karena khawatir akan pecah 
bentrokan seperti yang terjadi Oktober lalu. 

Namun dekrit ini telanjur membawa korban. Se-
orang remaja berusia 15 tahun tewas dan 370 lainnya 
luka-luka akibat bentrokan antara massa pro-Mursi 
dengan anti-Mursi di sebuah kota di Mesir.

Mesir pun di ambang kekacauan. Pemerintahan 
lumpuh. Para hakim mogok kerja guna memprotes 
dekrit ini. Niat Mursi untuk menjadi Firaun baru pun 
urung. (aP/Reuters/aMi)  

Lapangan Tahrir penuh oleh 
massa antidekrit.
reUTers/asmaa WagUih
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Reporter: Monique Shintami

Pengakuan 
Setelah

Setelah Menunggu 65 tahun, 
akhiRnya PaleStina MendaPat 
Pengakuan daRi PBB. naMun 
keRikil MaSih Mengganjal.

PaleStina terlahir kembali. Kamis, 29 Novem-
ber Sidang Umum PBB, akhirnya menyetujui 
peningkatan status Palestina dari kesatuan oto-
nom menjadi negara nonanggota PBB. Dari 193 

anggota yang hadir, 138 setuju, 9 negara menolak dan 41 
abstain.

Sebuah hadiah yang manis bagi rakyat Palestina yang 
pekan lalu berhasil ‘memukul’ Israel. Hari itu, 65 tahun 
lalu Sidang Umum PBB mengesahkan Resolusi No. 181, 
yang membagi wilayah bersejarah Palestina menjadi dua 
negara, Israel dan Palestina. Resolusi yang menandai 

t a h u n
REUTERS/ MohaMad ToRokMan

internasional



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

internasional

kelahiran zionis Israel.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas 

yang telah berjuang untuk mendapat-
kan pengakuan ini sejak tahun lalu, 
langsung meminta PBB segera me-
nerbitkan ‘kartu lahir’ bagi Palestina. 
“Dengan keputusan ini, maka Sidang 
Umum PBB harus segera menerbitkan 
sertifikat kelahiran bagi Palestina,” 
ujar Abbas, dalam pidatonya.

Keputusan ini langsung disambut 
pesta kembang api, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza. 
Ribuan bendera pun langsung dikibarkan. Pengakuan ini 
memberi mereka hak lebih di panggung politik interna-
sional. Palestina bisa mengadukan Israel ke Pengadilan 
Kriminal Internasional (ICC) dengan tuduhan melakukan 
kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan dan 
tindak kriminal lainnya.

Namun, utusan PBB mengatakan Israel akan terbebas 
dari segala ancaman itu, jika Palestina tidak segera ber-
gabung dengan ICC. Dan dalam pidatonya, Abbas sama 
sekali tak menyinggung niatan itu. Namun Menteri Luar 
Negeri Palestina, Riyad al-Maliki menegaskan jika Israel 
terus membangun permukiman di wilayah Palestina, 
pihaknya akan maju ke ICC.

"Jika Israel meneruskan kebijakan agresi, permukim-
an, pembunuhan, penyerangan dan tindakan lain yang 
melanggar hukum internasional, tak ada pilihan lain bagi 
kami,” ujar Maliki.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu meng-
anggap lalu keputusan ini. Sejumlah negara barat juga 
mengingatkan, keputusan ini tak bisa serta-merta di-
artikan sebagai pengakuan legal bagi Palestina. Bahkan 
AS dan Israel mengancam akan mencabut bantuan fi-
nansialnya bagi pemerintahan Palestina di Tepi Barat. 

(Reuters/aMi)
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Mahmoud Abbas.
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Pernah merasa keren dengan membawa kamera sLr 
atau menciPta Lagu di dePan Piano? htc windows 

Phone mengubah semua itu. namun sejumLah 
kekurangan menyertainya.

reporter: monique shintami

FotograFer 
dan Musisi

Pilihan bagi 

gadget
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Kalau dulu merasa keren dengan membawa 
kamera SLR, tapi sekarang bagi saya ini 
(HTC One X+, red) sudah cukup mengover 
semuanya,” papar Arbain Rambey, seorang 

fotografer senior.
Arbain Rambey, yang mengaku sebagai pengguna 

HTC One X+ mengatakan di usianya yang kian menua, 
rasanya berat untuk menggotong-gotong kamera SLR 
seperti dulu. Ia merasa puas dengan ponsel HTC seri 
One X+ miliknya.

Arbain yang suka mengabadikan alam, angkat jem-
pol untuk daya tahan baterai ponsel HTC One X+ yang 
jauh lebih baik daripada ponsel-ponsel sebelumnya. 
Ia tak lagi khawatir kehabisan baterai saat berada di 
tengah alam. Baterai 2100 mAh yang ditanam di HTC 
One X+ menghasilkan ekstrapower, dengan daya tah-
an 35 persen lebih lama.

Tak hanya bagi fotografer, HTC One X+ juga menjanji-
kan surga bagi penggila musik berkat fitur beats audio 
yang mampu menghasilkan suara sekualitas studio. 
Tiga seri windows phone keluaran HTC ini menawar-
kan audio amplifier yang memperkuat audio jack 3.5 
mm dan sepikernya, sehingga menghasilkan kualitas 
suara terbaik saat menikmati musik, menonton video 

atau bermain game.
Itu pula yang mem-

buat Tompi, penyanyi 
jazz memilih HTC One 
X+. Sebagai musisi, 
audio dengan kualitas 
baik tentunya menjadi 
pertimbangan utama 
dalam memilih gadget. 
Tompi mengaku telah 
mencoba berbagai tipe 
ponsel, dan menyebut 

“
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fitur beats audio sangat memudahkannya dalam ber-
karya.

“Buat saya bermanfaat banget. Saya tetap bisa bikin 
lagu di pesawat. Buat saya handphone itu harus bisa 
memenuhi semua kebutuhan, buat merekam, kadang 
kirim email juga,” jelas Tompi.

 Namun penyanyi yang freak gadget ini mengeluh-
kan layar HTC One X+. “Satu kekurangannya, yaitu 
layarnya. Ada saja salah pencet waktu saya mengetik. 
Mungkin karena jempol yang terlalu besar. Kurang 
lebar sedikit,” ujarnya usai launching ponsel HTC.

Latar telepon pintar besutan HTC ini sebenarnya 
tidak kalah dibanding windows phone lain, macam 
Lumia keluaran Nokia. HTC One X+ misalnya memiliki 
layar 4,7 inci, Windows Phone 8X berlayar 4,3 inci, 
sedangkan layar Windows Phone 8S sebesar 4 inci. 
Semuanya dengan HD-resolution super LCD 2 dengan 
lindungan terhadap benturan dan goresan dari gorilla 
glass yang super-ringan. Sehingga setiap pesan dan 
foto hadir dengan kejernihan kristal.

Tiga seri HTC One ini telah hadir di Eropa, Oktober 
lalu. Di Indonesia Windows Phone 8X dan Android 
Phone One X+ akan hadir awal Desember. Menyusul 
Windows Phone 8S dua minggu setelahnya.

Windows Phone 8X akan dibanderol dengan harga 
Rp 5,8 jutaan, Android Phone One X+ seharga Rp 6,6 
jutaan, dan Windows Phone 8S seharga Rp 3,2 jutaan. 
Sebanding dengan fitur-fitur dan kualitas yang dita-

warkan.
Windows phone pertama 

HTC ini memang diklaim 
memiliki fitur-fitur terbaik 
dalam desain yang ber-
karakter. HTC mengakui 
Windows Phone 8X (Eight 
X, red) dan 8S (Eight S, 
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red) terinspirasi oleh windows phone 8.
Windows Phone 8X dan 8S sebagai ponsel dengan 

live tiles yang menyatukan unsur virtual dan fisik yang 
ramping, sehingga nyaman berada di tangan. Windows 
Phone 8X dan 8S hadir dengan berbagai pilihan warna 
yang mengekspresikan kepribadian sang pemilik.

Sedangkan HTC One X+ merupakan penyempurnaan 
dari HTC seri One sebelumnya, dengan menggunakan 
sistem Android Jelly Bean yang memungkinkan ponsel 
bekerja maksimal dengan jelajah web cepat, rendering 
game dan grafis yang mulus, download cepat dan mu-
dah di segala kondisi.

Kecuali ‘otak’ di dalamnya, fitur-fitur di ketiga telepon 
pintar besutan HTC ini nyaris serupa. Bagi penggemar 
fotografi misalnya, ponsel HTC One memungkinkan 
pengambilan gambar empat orang atau lebih deng-
an menggunakan kamera depan 2,1 megapixel (MP). 
Kamera ini dilengkapi 88 derajat ultra wide angle, yang 
mendukung pengambilan video dengan kualitas ter-
baik.

Sedangkan kamera belakang, menggunakan 8MP 
CMOS sensor dengan backside-illumination untuk 

meningkatkan 
performa low light, 
f/20 aperture dan 
lensa 28 mm. 
Tombol shutter pun 
dibuat lebih cepat 
dan mudah un-
tuk pengambilan 
gambar spontan, 
bahkan ketika pon-
sel dalam keadaan 
terkunci. 

(niQ/ami)
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Spesifikasi HTC One X+ Windows Phone 
8X HTC

Windows Phone 
8S HTC

CPU SPeed

Platform

memory

total Storage

Size

Weight

diSPlay

SoUnd

Camera

Battery

1.7GHz Quad Core.

Android with 
HTC Sense.

RAM 1 GB.

64 GB.

132,3 x 66,2 x 10,1mm.

135 gram. 

4,7 inci super LCD 2 
touch screen, 1.280 x 
720 pixel resolution.

Beats Audio, dedicated 
amplifier
8MP, f2.0, BSI, 28mm 
lens.

1.6MP, f2.2 front camera.

1.5GHz Dual Core.

Windows 
Phone 8.

RAM 1 GB.

16 GB.

132.3 x 66,2 x 10.1mm.

130 gram.

4.3 inci super LCD 2 
touch screen, 720p HD 
resolution, Gorilla Glass 
2.

Beats Audio, dedicated 
amplifier
8MP, f2.0, BSI, 28mm 
lens.

2.1MP, f2.0, 880 ultra-wide 
angle lens.

1GHz Dual Core.

Windows 
Phone 8.

RAM 1 GB.

4 GB.

120.5  x 63 x 10.28mm.
 

113 gram.

4 inci super LCD 2 touch 
screen, WVGA resolution, 
Gorilla Glass 2.

Beats Audio, dedicated 
amplifier.

5MP, auto focus LED 
flash, f2.8, 35mm lens, 
720p video recording.

Built-in rechargeable 
Li-ion Polymer battery
capacity 1800mAh

Built-in rechargeable 
Li-ion Polymer battery
capacity 1700mAh

Built-in rechargeable
Li-ion Polymer battery
capacity 2100mAh

gadget
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Reporter: Purwo S.
illustrasi: kiagus

KaKeK tua ini PeRcaya baKal ada tSunami beSaR Pada 2020. 
dia Pun menyiaPKan PeRahu KhuSuS untuK menyelamatKan 
SeluRuh KeluaRganya KelaK.

Kisah ‘Nabi Nuh ’
dari Pacitan

Cerita Bakrie ini mirip Nabi Nuh. Dulu sang nabi membuat 
perahu besar untuk menyelamatkan manusia dari banjir be-
sar, sementara Bakrie membuat perahu untuk selamat dari 
tsunami.

Perahu yang dibuat kakek 86 tahun itu tentu saja tidak sebesar milik 
Nabi Nuh. Dia hanya membuat perahu mini berukuran dua kali satu 
meter. Dia percaya, perahu itu akan menyelamatkan keluarganya. 

Bakrie mulai membuat perahu itu setelah mendengar kabar tentang 
adanya tsunami yang akan menghantam tempat tinggalnya. Katanya, 
tsunami besar itu bakal menerjang pada tahun 2020.

“Jadi ini ibarat sedia payung sebelum hujan,” ucap pria asal Pacitan, 
Jawa Timur ini polos. Perahu yang dibuat dari kayu jati putih itu kini 
digantung di depan rumahnya agar tidak dimakan rayap.

Bakrie yakin banyaknya bencana yang akhir-akhir ini terjadi adalah 
pertanda. Dia percaya, kabar bencana besar tsunami itu memang be-
nar-benar akan datang. 

“Ada kabar satelit tabrakan atau akan ada gerhana saja diramal dan 
terjadi betul. Bagi saya, kabar adanya tsunami itu juga ndak mokal (mus-
tahil),” tuturnya yakin. 

Kalau benar bakal ada tsunami, boleh dong kita numpang ke perahu 
itu kek? Tapi muat nggak ya? Wkwkwk... (Ken/yOg)



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

ekonomi

Kuota BBM BersuBsidi KeMBali jeBol. triliunan 
uang raKyat pun harus digelontorKan untuK 

Menanggung KeBorosan itu. 

reporter: hans henricus, Monique shintami
Photo: detikfoto

JEBOL LAGI
SOS LAGI

Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 
langka. Antrean BBM terjadi di sejum-
lah daerah. Berita ini cukup menyentak. 
Apalagi kemudian diketahui kuota pre-

mium untuk Jakarta disebutkan akan habis pada 
19 Desember 2012. Pun jatah solar akan habis 
pada 30 November 2012.  

Memasuki minggu kedua bulan November, 
konsumsi BBM subsidi memang sudah lampu 
kuning. Konsumsi BBM subsidi di 14 provinsi 
sudah melampaui catu yang ditetapkan. Kuota 
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Menteri ESDM, Jero Wacik.

solar nasional diperkirakan hanya akan cukup sampai 
11 Desember, sementara premium bakal habis pada 
23 Desember.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) 
pun memutar otak agar kuota ini cukup hingga akhir 
tahun. Sejak 19 November, BPH Migas menerapkan 
pembatasan. Pasokan ke SPBU dikurangi hingga 
8.000 liter per hari.

BPH Migas juga berencana untuk melakukan ge-
rakan sehari tanpa BBM subsidi pada 2 
Desember 2012. Rencananya, hari itu se-
luruh SPBU di Jawa-Bali serta sejumlah 
kota seperti Batam, Medan, Palembang, 
Makassar dan Balikpapan tidak akan 
menjual BBM bersubsidi. Langkah ini di-
harapkan akan mampu menghemat 120 
kiloliter premium senilai Rp 600 miliar 
rupiah.

 Namun rencana ini dimentahkan oleh 
Menteri ESDM, Jero Wacik. “Ribetnya ke-
ras, hasilnya sedikit,” ujar mantan Men-
teri Pariwisata ini. Langkah pembatasan 
BBM subsidi akhirnya juga ‘dicabut’. Di 
berbagai daerah kelangkaan BBM telah 
memicu ketegangan. Di Barong Tongkok, 
Kutai Barat, Kalimantan Timur, antrean 
BBM akhirnya memicu gesekan yang 
berbuntut perusakan. Tak mau kejadian 

ini terulang BPH Migas akhirnya kembali membuka 
keran distribusi. Mulai 25 November distribusi kembali 
berlangsung normal.

“Sedapat mungkin kita terus lakukan pengendalian 
sambil mencegah timbulnya gejolak. Untuk daerah 
yang tidak ada gejolak, kita lanjutkan pengendalian. 
Untuk daerah-daerah yang ada antrean, kita lakukan 
operasi pasar,” ujar Direktur BBM BPH Migas, Djoko 
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Siswanto.
Tirisnya kuota BBM mencipta kepanikan. Hingga 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian buru-buru 
mengumpulkan anak buahnya. Dalam rapat koordi-
nasi pada Rabu, 28 November akhirnya pemerintah 
sepakat untuk mengajukan tambahan kuota sebesar 
1,2 juta kiloliter.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo yang se-
belumnya mengharap tidak ada tambahan tak pu-

nya pilihan selain menyediakan dana sekitar Rp 
5,62 triliun untuk membayar tambahan ini. Apa-
lagi ia pernah mengatakan masih ada ruang di 
APBNP 2013 untuk menambal kekurangan ini. 
“Tentu saya tidak mengharapkan, tetapi secara 

umum fiskal kita dalam keadaan baik,” ujarnya 
saat itu.
Berdasarkan hitung-hitungan Pertamina, tam-

bahan kuota itu terdiri dari 800.000 kiloliter solar dan 
400.000 kiloliter premium. Ini merupakan penambah-
an kedua, setelah September lalu Komisi VII DPR 
menyetujui tambahan sebesar 4,04 juta kiloliter. Palu 
diketok setelah catu BBM subsidi yang ditetapkan di 
APBNP 2012 sebesar 40 juta kiloliter habis sebelum 
waktunya. Jika Komisi VII mengamini permintaan ini 

GettY

Menteri Keuangan, Agus 
Martowardojo.

Tentu saya tidak 
mengharapkan, te-
tapi secara umum 
fiskal kita dalam 

keadaan baik
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maka total kuota BBM subsidi untuk tahun ini men-
capai 45,26 juta kiloliter. Sama dengan angka yang 
diajukan pemerintah di awal 2012.

Lagi-lagi kuota BBM subsidi jebol. Lagi-lagi negara 
harus mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk me-
nutupinya. Kejadian yang selalu terulang setiap tahun. 
Berbagai upaya penghematan seolah hanya angin lalu. 
Hangat di awal, kemudian lalu bersama waktu. Sebut 
saja, larangan bagi kendaraan dinas untuk menggu-
nakan BBM bersubsidi. Kini nyaris tak meninggalkan 
gaung. Pembatasan di Jabodetabek dengan stikerisasi 
juga tak berjalan mulus. Demikian juga larangan bagi 
mobil pertambangan dan perkebunan untuk meng-
onsumsi BBM subsidi justru menuai protes.

Namun jebolnya kuota ini, bukan melulu masalah 
konsumsi. Diduga jutaan liter BBM bersubsidi dikon-
sumsi bukan oleh mereka yang berhak. 

Hingga Oktober 2012, BPH Migas mengungkap 551 
kasus penyelewengan BBM bersubsidi. Total BBM 
yang diselewengkan mencapai 1,7 juta liter. Yang tidak 
terungkap diduga jauh lebih besar. Bahkan Menko Per-
ekonomian Hatta Radjasa menyebut 30% BBM subsidi 
jatuh ke tangan yang tidak berhak. "Itu diselundupkan, 
dijual ke eceran. Belum lagi yang kencing di jalan," 
ujarnya. (aMi)

hAsAN/detikfoto
SPBU.
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Reporter: Hans Henricus

Yang Kurang

 

Triliun 
Deg-Degan

Bank IndonesIa (BI) seBagaI otoRItas moneteR 
akan mengaItkan semua kegIatan usaHa maupun 
pRoduk Bank BeRdasaRkan pada kecukupan 
modal IntI. Bank BeRmodal kuRang daRI Rp 5 
tRIlIun Bakal palIng meRasakan dampaknya.

Rp 5

Mulai tahun depan industri perbankan 
Indonesia akan mengalami perubahan 
mendasar. Bank Indonesia akan mengatur 
kegiatan sebuah bank berdasarkan pada 

kecukupan modal inti.
Alasannya, saat ini masih banyak bank yang men-

jalankan kegiatan operasional tidak sesuai dengan 
kapasitasnya. “Bahkan beroperasi di bawah skala 

bisnis
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ekonomis sehingga tidak 
efisien,” ujar Gubernur 
Bank Indonesia, Darmin 
Nasution.

Mengacu pada kajian 
BI, sebuah bank akan 
beroperasi dalam skala 
ekonomis jika modal inti-
nya minimal Rp 1 triliun. 
Sedangkan agar bank 
beroperasi optimal di-
butuhkan modal inti mi-
nimum Rp 5 triliun. Dari 

kajian ini, BI kemudian mengelompokkan bank dalam 
empat kategori.

Bank yang bermodal inti Rp 100 miliar-Rp 1 triliun 
masuk bank kelompok usaha satu (BUKU I). BUKU II 
yaitu dengan modal inti mulai dari Rp 1 triliun sampai 
dengan di bawah Rp 5 triliun.

Kemudian, BUKU III yang memiliki modal usaha 
mulai dari Rp 5 triliun sampai dengan di bawah Rp 
30 triliun. Terakhir, BUKU IV yang memiliki modal inti 
lebih dari Rp 30 triliun.

Besaran modal inti ini akan menentukan kegiatan 
usaha dan layanan produk sebuah bank. Dalam Per-
aturan Bank Indonesia (PBI) yang bakal terbit Januari 
2013, bank umum yang masuk BUKU I hanya diizinkan 
memberikan layanan dasar sebuah bank seperti giro, 
tabungan dan kredit.

Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan 
Perbankan BI, Irwan Lubis menjelaskan BUKU I tidak 
bisa menawarkan layanan bancassurance, agen asu-
ransi, product bundling (penggabungan produk bank). 
BUKU I juga tak bisa bertindak sebagai bank devisa, 
memberikan layanan elektronik banking ataupun in-
ternet banking.

Gubernur BI Darmin Nasution 
(kanan) berbincang dengan 
Ketua DPD Irman Gusman (kiri) 
di sela Pertemuan Tahunan 
Perbankan di Jakarta.
ANTARA/M AguNg RAjAsA
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Layanan itu hanya diizinkan untuk bank yang modal-
nya lebih dari Rp 1 triliun. Sementara BUKU tiga dan 
empat, bisa memberikan layanan yang lebih kom-
pleks bahkan dibolehkan membuka cabang di wilayah 
ASEAN.

BUKU I, juga tidak bisa melakukan penyertaan 
modal ke perusahaan pembiayaan (multifinance) yang 
menjadi anak usahanya. Ini hanya bisa dilakukan bank 
kategori kelompok II, III, dan IV.

Bagi BUKU II maksimal boleh menyertakan modal 
15% dari modal inti. Cuma, penyertaan modal itu ha-
nya bisa diberikan pada perusahaan pembiayaan di 
Indonesia. “Jadi, kalau modal intinya Rp 1 triliun maka 
penyertaan modalnya maksimal Rp 150 miliar,” ujar 
Irwan.

Bagi BUKU III dan IV boleh menyuntikkan modal pe-
nyertaan maksimal masing-masing sebesar 25% dan 
35%, baik untuk perusahaan multifinance yang berada 

Rp 100 M-Rp 1 T
Modal

AntArA lAin: BAnk ArthA 
GrAhA, BAnk MAspion, 
BAnk MutiArA, BAnk sindu

JuMlah: 62

layanan
BAsic BAnkinG service, 
seperti Giro, tABunGAn 
dAn kredit

Kelas: I

Rp 1-5 T
Modal

JuMlah: 39

layanan

Kelas: II

AntArA lAin: BAnk kAltiM, 
BAnk dki, AnZ, dBs, Bukopin

BAsic BAnkinG service 
yAnG diperluAs seperti 
BAncAssurAnce, AGen 
AsurAnsi, penGGABunGAn 
produk BAnk, internet 
BAnkinG

Rp 5-30 T
Modal

JuMlah: 15

layanan

Kelas: III

AntArA lAin: Btn, ciMB niAGA, 
dAnAMon, Bii, BAnk MeGA, 
BAnk perMAtA

coMplex BAnkinG service 
dAn BisA MeMBukA cABAnG 
di neGArA AseAn.

Rp 30 T
Modal

JuMlah: 4

layanan

Kelas: IV

Bri, Bni, BcA, MAndiri

coMplex BAnkinG service 
dAn BisA MeMBukA cABAnG 
di neGArA AseAn.

Bank Berdasarkan Modal Inti (suMbeR: bI)
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di dalam maupun luar negeri.
Jika mempunyai anak usaha berupa bank syariah, 

maka bank yang masuk kategori dua dan tiga men-
dapatkan tambahan kuota penyertaan modal sebesar 
5%. Sehingga, bank kelompok usaha dua dapat me-
nyuntik 20% penyertaan modal kepada bank syariah, 
dari sebelumnya hanya 15%. Sedangkan bank kelom-
pok usaha tiga bisa memberi penyertaan modal sebe-
sar 30% dari sebelumnya hanya 25%. Adapun kuota 
penyertaan modal bank syariah bagi BUKU IV tetap 
35% dari modal inti.

BI memberikan waktu transisi tiga tahun hingga 
2017 untuk bank umum. Sedangkan bagi Bank Pemba-
ngunan Daerah (BPD) diberikan masa transisi hingga 
5 tahun. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi bank 
yang akan ekspansi ke provinsi lain. “Jika tidak, maka 
ketentuan multilicense ini tidak berlaku,” ujar Irwan. n

Zonasi
KebijaKan modal inti ini juga berlaku bagi pem-

bukaan jaringan kantor bank. Dalam kebijakan ini, BI 
membagi wilayah Indonesia menjadi enam zona. Nan-
tinya, jika ada bank yang berencana membuka kantor 
cabang pada salah satu zona tersebut, maka BI akan 
menghitung kapasitas modal inti dikaitkan dengan 
benchmark atau acuan biaya membuka kantor cabang 
menurut kategori kelompok usaha bank, serta jumlah 
kantor cabang yang telah beroperasi. “Jadi tidak bisa 
ada bank yang modalnya Rp 1 triliun tapi mau buka 
300 kantor,” imbuh Irwan.

Aturan ini dinilai akan membatasi ruang lingkup 
bank yang modalnya kurang dari Rp 5 triliun. Karena 
lingkup usaha dan kesempatan untuk membuka ca-
bang menjadi terbatas. Kecuali mereka menambah 
modal inti sehingga masuk dalam kategori kelompok 

Bank Artha Graha
fIkRI/deTIkfoTo
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usaha yang lebih tinggi.
Namun Bank Mutiara, yang saat ini modal intinya 

masih di bawah Rp 1 triliun mengaku tidak terpenga-
ruh oleh kebijakan ini.

“Modal inti Bank Mutiara diperkirakan akan me-
nembus angka Rp 1 triliun akhir tahun nanti. Oleh se-
bab itu, kegiatan usaha Bank Mutiara akan memenuhi 
syarat untuk masuk dalam kelompok usaha dua. Jadi 
kebijakan ini tidak akan berpengaruh,” ujar Rohan 
Hafas, Corporate Secretary Bank Mutiara.

Ketua Umum Persatuan Bank-bank Umum Nasio-
nal (Perbanas) Sigit Pramono menilai kebijakan ini 
termasuk longgar, karena BI tetap memberikan masa 
transisi kepada bank untuk menyesuaikan diri. “Saya 
pikir semua bank akan segera melakukan efisiensi,” 
ujarnya. Kebijakan ini juga akan memeratakan penye-
baran bank. (Hans/amI)

Zona I
Koefisien: 5

Zona II
(K: 4)

Zona III
(K: 3)

Zona IV
(K: 2)

Zona V
(K: 1)

Zona VI
(K: 0,5)

DKI Jakarta.  Banten, Jawa 
Barat, Jawa 
Tengah, Yog-
yakarta, Jawa 
Timur, dan Bali. 

Kalimantan 
Timur, Kepulau-
an Riau, dan 
Sumatera Utara. 

Papua, Sulawesi 
Utara, Riau, Kali-
mantan Tengah, 
Kalimantan 
Selatan, Sula-
wesi Selatan, 
dan Sumatera 
Selatan. 

Aceh, Sulawasi 
Tenggara, Kali-
mantan Barat, 
Jambi, Lampung, 
Sumatera Barat, 
Bangka Belitung, 
dan Bengkulu. 

Papua Barat, 
NTB, NTT, 
Gorontalo, 
Sulawesi Barat, 
Maluku, Maluku 
Utara, dan Sula-
wesi Tengah. 

Zonasi Bank

Dana untuk pembukaan cabang (dalam miliar)

TIpe kan. Cabang kan. Wilayah kan. Capem fungsional kios

BUKU 3&4 10 10 4 4 2

BUKU 1&2 8 8 3 3 1
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Bank Indonesia (BI) juga merevisi 
aturan single presence policy atau 
kepemilikan tunggal pada perban-

kan Indonesia. Dalam Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) nomor 8/16/PBI/2006, 
pemegang saham pengendali pada dua 
atau lebih bank harus melakukan merger. 
Nah, mulai tahun depan BI membuka opsi 
lain yakni membentuk holding, baik dalam 
bentuk bank holding company, finance hol-
ding company maupun membentuk fungsi 
holding.

Kebijakan single presence policy ini bakal 
berlaku bagi pemegang saham pengendali 
dengan porsi kepemilikan minimal 25% 
pada dua bank atau lebih. “Ketentuan itu 
kami relaksasi karena ada hubungannya 
dengan multilicense,” ujar Direktur Depar-
temen Penelitian dan Pengaturan Perban-
kan BI, Irwan Lubis.

Irwan menjelaskan, jika tidak memilih 
merger, pemegang saham pengendali 
pada dua bank atau lebih, bisa membentuk 
bank holding company berbadan hukum In-
donesia. Kebijakan holding company ini juga 
berlaku bagi pemegang saham pengendali 
satu bank yang akan mengakuisisi bank 
lain.

Sedangkan kebijakan financial holding 
company, yaitu kewajiban membentuk ba-
dan hukum Indonesia bagi perusahaan jasa 
keuangan yang menjadi pemegang saham 
pengendali pada dua atau lebih bank.

Lalu, masih ada lagi pembentukan 
fungsi holding. Kebijakan fungsi holding ini 
mencakup dua kategori. Pertama, berlaku 
bagi bank berbadan hukum Indonesia yang 
selama ini memiliki dua atau lebih bank 
sebagai anak usaha. Ambil contoh Bank 

Mandiri, yang memiliki Bank Syariah Man-
diri dan Bank Sinar Harapan Bali.

Menurut Irwan, Bank Mandiri tidak perlu 
membentuk bank holding company, tapi 
cukup membentuk satuan unit kerja yang 
mempunyai direksi dan melakukan fungsi 
holding. “Unit kerja ini bisa melakukan 
kegiatan terkait holding seperti arahan 
strategi bisnis, melakukan pengendalian, 
dan konsolidasi neraca keuangan kepada 
bank-bank yang menjadi anak usahanya,” 
katanya.

Kedua, fungsi holding yang dilakukan pe-
merintah Indonesia sebagai pemilik bank-
bank pelat merah. Misalnya, membentuk 
sebuah satuan kerja yang menangani 
holding bagi bank-bank yang menjadi anak 
usaha perbankan pelat merah.

Salah satu aksi korporasi yang bakal 
terkena aturan single presence policy ini 
adalah akuisisi PT Bank Danamon Tbk., 
oleh DBS Group Holding Limited. DBS 
Group adalah perusahaan jasa keuangan 
pemilik bank DBS, salah satu bank terbe-
sar di Singapura.

Menurut Irwan, DBS Group wajib mem-
bentuk bank holding company berbadan 
hukum Indonesia jika DBS tidak memilih 
opsi merger. Alasannya, calon pemilik 
Danamon adalah perusahaan asing yang 
juga memiliki porsi saham lebih dari 25% 
di bank DBS.

Sedangkan Henry Ho, Presiden Direktur 
Bank Danamon belum bisa memastikan 
apakah Danamon akan dimerger atau DBS 
akan membentuk holding. “Kami harus 
menunggu dan melihatnya nanti karena 
desainnya ada di DBS,” ujarnya.  

(Hans)

Bank asing: Holding atau Merger
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Reporter: Silvia Galikano   Foto-foto: Falcon Pictures
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RaSanya Sudah lama Sekali indoneSia tidak 
Punya Film dRama RomantiS yanG nGGak 

SinetRonan. hello Goodbye membeRi dRama 
RomantiS itu.

Drama Romantis 
Dari Busan
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PasPor saya yang tipis ini lebih menarik dari 
buku kamu yang tebal itu. Buku itu nggak 
bawa kamu ke mana-mana.”

Abi (Rio Dewanto) mengucapkan kalimat si-
nis itu sambil membolak-balik paspornya yang penuh 
cap. Orang yang diajak bicara adalah seorang perem-
puan cantik. Si cantik itu hanya terenyak sebentar saja 
mendapat sinisme itu. Setelah itu, ia segera kembali 
tenggelam dalam novelnya. Sementara di luar hujan 
turun.

Begitu setiap hari di kamar rumah sakit di Busan, 
Korea Selatan. Abi di tempat tidur dengan sikap nge-
he-nya, dan gadis cantik itu, Indah (Atiqah Hasiholan) 
duduk di kursi dengan kemasabodohannya. Mereka 

“

Judul: 
Hello Goodbye
Genre:
Drama
Sutradara: 
Titien Wattimena

Skenario:
Titien Wattimena
Produksi:
Falcon Pictures
Pemain:
Rio Dewanto, Atiqah 

Hasiholan, Sapto 
Soetarjo, Kenes 
Andari, Verdi Solaiman, 
Khiva Iskak, dan Eru. 

Durasi:
100 menit

Tap pada gambar 
untuk melihat 
trailer film Hello 
Goodbye
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berdua terkurung di kamar RS itu karena Abi terkena 
serangan jantung saat kapal berbendera Singapura, 
tempatnya bekerja sebagai anak buah kapal, merapat 
di pelabuhan Kota Busan.

Indah ditugasi kantornya, Konsulat Jenderal RI 
(KJRI) di Busan untuk menjaga pasien berkebang-
saan Indonesia itu hingga dibolehkan meninggalkan 
rumah sakit dan meninggalkan Busan. Karena tugas 
itu, dengan menumpang kereta api, Indah setiap hari 
pergi-pulang dari apartemennya ke rumah sakit.

Di RS, dia menunggui Abi layaknya keluarga pasien. 
Memberikan obat, mengurus surat-surat yang diminta 
rumah sakit, serta mendorong kursi roda untuk jalan-
jalan di halaman rumah sakit saat cuaca bersahabat. 
Setiap hari dia juga harus melaporkan perkembangan 
Abi ke Konjen.

Pekerjaan ini tampaknya ringan, tapi tidak bagi Indah 
karena yang dia hadapi adalah seorang keras kepala, 
kasar, dan tidak kooperatif, misalnya tidak mau mem-
beri nomor telepon keluarganya di Indonesia. Bahkan 
ada penyangkalan kalau dirinya sakit. “Aku mau ro-
kok,” dikatakan Abi sehari setelah terkena serangan 
jantung. “Justru itu yang bikin kamu sakit!”

Tap dan geser 
pada gambar untuk 
melihat gambar lain
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Kesembuhan Abi adalah yang paling Indah inginkan, 
semata-mata agar tugasnya selesai. Dia tidak suka 
dengan pekerjaan menunggui orang sakit satu ini, 
tidak suka dengan Busan yang jadi tempat kerjanya 
selama satu setengah tahun terakhir, dia ingin ditem-
patkan di kota lain yang lebih hidup.

Sementara itu Abi sama bosannya terkurung di ru-
mah sakit dan menghadapi para perawat yang baha-
sanya tidak dia mengerti. Dia ingin pulang, bukan ke 
Indonesia, tapi ke kapal yang dia anggap rumahnya. 
Kapal yang bisa membawanya ke banyak tempat.

Suatu hari Indah mendapat tugas lain, mengantar 
nyonya pejabat dari Indonesia shopping, sehingga tidak 
bisa datang ke rumah sakit. Kali lain dia absen juga 
akibat flu. Abi pun mulai merasa kehilangan.

Rasanya sudah lama sekali Indonesia tidak punya 
film drama romantis yang nggak sinetronan. Drama 
romantis yang mengandalkan dialog cerdas, akting 
bermutu, dan sudut pengambilan gambar yang ciamik. 
Tak heran jika Hello Goodbye terpilih sebagai Official 
Selection Busan International Film Festival (BIFF) 2012 
di Busan, Korea Selatan dan dinyatakan lulus seleksi 
Komite Seleksi Festival Film Indonesia (FFI) 2012.

Hello Goodbye membayar tunai semua prasangka 
pesimistis sebelumnya bahwa film ini hanyalah sine-
tron yang dipindahkan ke layar lebar. Sutradara dan 
penulis skenario, Titien Wattimena berhasil membuat 
skenario bernas serta plot dan subplot yang manis. 
Cerita utama berputar di Indah dan Abi, dan subplot 
tentang Puri (Kenes Andari) roommate dan kolega 
Indah, yang punya persoalan sendiri.

Atiqah Hasiholan bermain bagus sebagai Indah yang 
“tidak hidup untuk hari ini.” Dalam ke-diam-an Indah 
sepanjang perjalanan di kereta dan saat menunggui 
mesin cuci di apartemennya, Atiqah berhasil menun-
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jukkan kebosanan Indah hidup di Busan tanpa banyak 
cakap.

Keseriusan Atiqah juga ditunjukkan dengan belajar 
bahasa Korea selama sebulan karena karakter Indah 
berbicara dalam bahasa Korea saat berhadapan 
dengan warga setempat. Apa jadinya jika sutradara 
membolehkan Atiqah hanya bicara bahasa Inggris?

Tantangan berbeda diselesaikan Rio Dewanto deng-
an mulus. Dia harus berakting di ruang gerak terba-
tas, yakni tempat tidur dan kursi roda. Kalau sedang 
di luar ruang, dia juga harus tetap duduk manis sambil 
menahan dingin karena suhu Busan cuma 9°C. Kalau 
saja akting Rio tidak memadai, bukan hanya Abi yang 
bosan dengan rumah sakit, tapi penonton juga akan 
tersiksa sepanjang film ini.

Yang jadi catatan adalah kurang digalinya karakter 
Indah dan Abi. Mengapa Indah selalu memakai baju 

berwarna gelap? Selain bosan dengan 
hidupnya di Busan, Indah dikarakter-
kan sebagai seorang ambisius yang 
ingin punya karier lebih baik, tapi tidak 
berhasil ditampilkan di sini. Dan Abi 
kebalikan dari Indah, yang “hidup ha-
nya untuk hari ini,” justru tidak tampak 
santainya. Dia seperti seorang pemikir 
yang pemarah.

Walau begitu, Titien membuat adu 
akting dua orang ini jadi menggemas-
kan, ditambah setting cantik Busan, 
kota pelabuhan yang berbukit-bukit 
dengan dingin yang menggigit. Bahwa 
Atiqah dan Rio adalah pasangan ke-
kasih tentu sangat membantu kuatnya 
chemistry antara Indah dan Abi karena 
sudah ada di sana by default. (Sil/yoG)

Apa jadinya 
jika sutradara 
membolehkan 
Atiqah hanya 
bicara bahasa 
Inggris?

Majalah detik  3 - 9 desember 2012



Majalah detik  3 - 9 desember 2012

seni & hiburan film

Reporter: Silvia Galikano
Foto-foto: Paramount Studios

AdA kekuAtAn gelAp 
hendAk menghApus 

fAntAsi dAn hArApAn 
dAri duniA AnAk-AnAk. 
tugAs pArA guArdiAns 

menAngkAl rencAnA 
jAhAt ini.

seni & hiburan film
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Judul: 
Rise of the Guardians
Genre:
,Action, petualangan, 
animasi, anak-anak, 
keluarga

Sutradara: 
Peter Ramsey
Skenario:
David Lindsay-Abaire, 
William Joyce
Pengisi suara:

Hugh Jackman, Alec 
Baldwin, Isla Fisher, 
Chris Pine
Durasi:
1 jam 37 menit

Sebuah kepala menyeruak dari bawah dan 
memecahkan lapisan es di danau beku di 
tengah hutan. Terduduk dia beberapa saat, 
tak ingat bagaimana bisa tiba-tiba muncul dari 

dalam danau. Yang dia ingat hanyalah namanya, Jack.
Berjalan beberapa langkah, Jack (Chris Pine) 

menemukan tongkat kayu yang tergeletak di atas 
lapisan es. Entah siapa yang punya tongkat di tengah 
hutan begini. Dia ketukkan ujung tongkat ke dahan, 
dahan pohon itu langsung berlapis es. Begitu pula ketika 
diketukkan ke daun. Saat ujung tongkat digoreskan 
ke permukaan es, seketika goresannya membentuk 
sulur-sulur indah. Jack menari-nari kegirangan di atas 
es sambil menggoreskan tongkat ajaibnya. 

Sementara itu di dunia hitam, Pitch alias The 
Boogeyman (Jude Law) yang muak karena selalu tidak 
dianggap oleh anak-anak, berencana menghapus 
dunia dongeng, fantasi, dan harapan dari anak-anak. 
Dia ingin mereka hanya dikuasai kegelapan agar takut 
dan takluk kepadanya. 

Saat matahari sudah tenggelam, dikirimkannya 
sepasukan kuda hitam siluman yang menyebar ke 

rumah-rumah. Kuda siluman itu menelan fantasi 
anak-anak, memberikan mimpi buruk saat anak-
anak tidur, dan menebarkan ketakutan bahwa 
ada makhluk jahat di kolong tempat tidur. Satu 

demi satu anak-anak meninggalkan dongeng, 
tidak percaya lagi pada peri gigi, dan mereka 
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semakin dikuasai rasa takut.
Keadaan ini membuat khawatir North (Alec Baldwin) 

penguasa Kutub Utara yang tiap Natal memberi 
kado untuk anak-anak. Tiap kali melihat globe, 
semakin sedih hatinya. Betapa tidak, globe yang 
sebelumnya benderang menandakan banyak anak 
yang percaya pada fantasi, sedikit demi sedikit 
padam lampunya. Apa yang menyebabkan dunia 

anak-anak jadi demikian kelam?
North lantas mengumpulkan para Guardians 

(penjaga), yakni Tooth (Isla Fisher) si peri gigi, 
Sandman (tanpa suara) yang selalu menebarkan 
kebaikan dan mimpi indah, serta Bunnymund 

(Hugh Jackman) si kelinci Paskah. Satu lagi, North 
juga merekrut Jack Frost yang punya kemampuan 
membekukan sesuatu. Dialah Jack, tokoh kita di awal 
tulisan ini. Di bawah komando North, mereka berupaya 
mengembalikan kepercayaan anak-anak terhadap 
dongeng dan melawan kekuatan besar Pitch. 

Pertarungan dua kekuatan yang bertolak belakang ini 
menjadi tontonan yang seru bagi keluarga. Bagaimana 
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kuda-kuda siluman Pitch saling libas dengan kuda-
kuda emas ciptaan Sandman serta bagaimana upaya 
Tooth mendapatkan lagi koleksi gigi susu yang dicuri 

Pitch, seluruh adegan action itu dikoreografikan 
dengan baik. 3D-nya pun sempurna.  

Melalui Rise of the Guardians, DreamWorks 
tampaknya menaikkan kelas film-film animasi 
dengan tidak memasukkan banyolan standar dan 

budaya pop, melainkan bertumpu pada cerita yang 
bagus. Alur sinematiknya terstruktur baik dan cerdas. 
Idenya adalah tentang harapan, fantasi, dan kenangan, 
tapi digali dengan cara yang menghibur dan universal 
dalam bentuk si baik melawan si jahat.

  Penyuguhannya menakjubkan, berjalan cepat, dan 
karakter-karakternya menggemaskan. Bagaimana 
North yang selalu gembira menghadapi Bunny yang 
berangasan, Tooth yang tak pernah hilang akal menarik 
perhatian Jack, dan cara Sandman yang tak bersuara 
itu menyampaikan pendapatnya.

Rise of the Guardian diprediksi bakal jadi film liburan 
klasik yang tak akan lekang oleh zaman. Fabel fantas-
tik yang menginspirasi orang dewasa dan menghibur 
anak-anak. Pesan yang positifnya disampaikan secara 

manis tanpa mengkhotbahi, tidak pula sok lembut.
Yang sedikit disayangkan dari garapan Peter 

Ramsey ini adalah mengapa karakter kurcaci dibikin 
tidak lucu, tidak menggemaskan. Tampang mere-

ka galak, bertopi kerucut panjang yang ujungnya 
dipasangi giring-giring. Sekali waktu Sandman 
gemas karena tidak diperhatikan Guardians 
yang lain, dia angkat satu kurcaci dengan cara 

memegang topinya, lalu digoyangkan kencang-
kencang persis membunyikan bel. Adegan ini lucu 

memang, tapi tetap saja tampang galak kurcaci-
nya itu lho, ngga tahaaan. (SIL/YOG)

Rise of the 
Guardian 
diprediksi 

bakal jadi film 
liburan klasik 
yang tak akan 

lekang oleh 
zaman.
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Tap pada gambar 
untuk melihat 

lebih jelas

SOAR INTO THE SUN
Jenis Film: Drama/action 
Produser: Seong-keun Park, Moon-bo Shim
Sutradara: Kim Dong-won
Durasi: 103 menit

Pertunjukan udara oleh pilot regu khusus 
ROK Black Eagle, Tae-hun (Rain) berubah 
menjadi bencana dan ia dikeluarkan dari tim. 
Ia dipindahkan ke regu pesawat tempur ke-
21 dan terus-menerus berseteru dengan pe-
mimpin pasukan Falcon, Cheol hui (YU Joon-
sang), yang dikenal sebagai Top Gun.

SOAR INTO THE SUN
Jenis Film: Drama/action 
Produser: Seong-keun Park, Moon-bo Shim
Sutradara: Kim Dong-won
Durasi: 103 menit

Pertunjukan udara oleh pilot regu khusus 
ROK Black Eagle, Tae-hun (Rain) berubah 
menjadi bencana dan ia dikeluarkan dari tim. 
Ia dipindahkan ke regu pesawat tempur ke-
21 dan terus-menerus berseteru dengan pe-
mimpin pasukan Falcon, Cheol hui (YU Joon-
sang), yang dikenal sebagai Top Gun.
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Tap pada gambar 
untuk melihat 

lebih jelas

SOAR INTO THE SUN
Jenis Film: Drama/action 
Produser: Seong-keun Park, Moon-bo Shim
Sutradara: Kim Dong-won
Durasi: 103 menit

Pertunjukan udara oleh pilot regu khusus 
ROK Black Eagle, Tae-hun (Rain) berubah 
menjadi bencana dan ia dikeluarkan dari tim. 
Ia dipindahkan ke regu pesawat tempur ke-
21 dan terus-menerus berseteru dengan pe-
mimpin pasukan Falcon, Cheol hui (YU Joon-
sang), yang dikenal sebagai Top Gun.

HOTEL TRANSYLVANIA (3D)
Jenis Film: Animation 
Produser: Michelle Murdocca 
Produksi: COLUMBIA PICTURES 
Sutradara: Genndy Tartakovsky
Durasi: 91 menit

Dracula adalah ayah yang overprotek-
tif pada putrinya, Mavis (Selena Gomez). Ia 
mengarang cerita-cerita tentang bahaya 
yang mengerikan agar niat putrinya untuk 
bertualang di luar hotel tidak terwujud. Na-
mun ternyata itu tidak menghentikan baha-
ya yang datang dari luar.
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Tap pada gambar 
untuk melihat 

lebih jelas

SOAR INTO THE SUN
Jenis Film: Drama/action 
Produser: Seong-keun Park, Moon-bo Shim
Sutradara: Kim Dong-won
Durasi: 103 menit

Pertunjukan udara oleh pilot regu khusus 
ROK Black Eagle, Tae-hun (Rain) berubah 
menjadi bencana dan ia dikeluarkan dari tim. 
Ia dipindahkan ke regu pesawat tempur ke-
21 dan terus-menerus berseteru dengan pe-
mimpin pasukan Falcon, Cheol hui (YU Joon-
sang), yang dikenal sebagai Top Gun.

LANGIT KE-7
Jenis Film: Drama
Produser: Faby Tsui, Kemal Arsjad 
Produksi: RELOAD PICTURES 
Sutradara: Rudi Soedjarwo

Saat koma akibat kecelakaan mobil, Da-
nia (diperankan oleh Taskya Namya) melihat 
dan merasakan sesuatu yang lain. Seperti 
berada di langit ke-7. 
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Budayaku: Banowati 
Jalingan golek

Sutradara: Elly d. 
luthan

Sabtu-Minggu, 1 & 2 
DeSeMber 2012, pukul 
20.00 Wib.

tiket rp 50.000 (balkon), dan 
rp 100.000-rp 150.000

geDung keSenian 
Jakarta.

Festival Musik gkJ 
the unplugged

•	6 DeSeMber 2012: paS banD

•	7 DeSeMber 2012: trio 
Sophie alour (pranciS)

•	8 DeSeMber 2012: ShaDoW 
puppetS Quartet

tiket rp 50.000-rp 100.000

geDung keSenian Jakarta.

extreMagination: JFC 
indoor ConCert CostuMe

geDung teater 
Jakarta, taMan iSMail 

Marzuki, Jakarta.

1-2 DeSeMber 2012, 
pukul 14.00 Wib Dan 

17.00 Wib.




