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Gerakan kelompok arus bawah 
yang terus bergulir mengiringi 
hasil pemilihan raya Malaysia 

tidak muncul dengan sendirinya. 
Ada sejumlah tokoh yang meng-
gerakkan aksi itu. Salah seorang 

di antaranya Hishamuddin Rais, 
tokoh gaek yang sudah lama 

menginginkan perubahan politik 
di negeri jiran tersebut. 

 
Dyan WahyuDi, Kuala Lumpur

Sekitar seratus ribu orang ber-
duyun-duyun menuju Stadion Kelana 
Jaya, Selangor, Malaysia, Rabu malam 
(8/5). Gerimis yang turun sejak sore tak 

Hishamuddin Rais, Aktivis Oposisi di Balik Gerakan Massa di Malaysia 

Sadar Jadi Target, Tak Khawatir Di-Munir-kan 
mengurangi hasrat mereka untuk bergerak. 

Malam itu stadion berkapasitas 25 ribu orang 
tersebut penuh sesak. Tidak hanya di tribun pe-
nonton, massa juga memadati lapangan sepak 
bola yang dijadikan home bagi Selangor FC itu.  
Stadion di luar Kuala Lumpur tersebut menjadi 
saksi bisu keinginan sebagian warga Malaysia, 
terutama kalangan anak muda, untuk sebuah 
perubahan. Hampir semua yang hadir kompak 
mengenakan baju hitam-hitam. Pilihan warna 
itu menjadi tanda bahwa mereka sedang berka-
bung, menyusul hasil pemilihan raya (pemilu) 
Minggu lalu (5/5) yang mereka anggap tidak fair 
dan penuh kecurangan. 

Di luar banyak warga yang tidak bisa masuk 
karena stadion sudah tidak lagi mampu me-
nampung. Salah seorang yang harus rela 
berada di luar stadion adalah Hishamuddin 
Rais, penggerak aksi massa itu. 
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KEKERASAN

 Jakarta-Rencana 
kenaikan bahan bakar 
minyak (BBM) kembali 
dimatangkan. Pemerintah 
rencananya akan mem-
berikan bantuan langsung 
tunai yang kini diberi nama 
Bantuan Langsung Semen-
tara Masyarakat (BLSM) 
sebesar Rp 150 ribu rupiah 
per bulan bagi sekitar 15,5 
juta rumah tangga miskin 
dan sangat miskin. 

Rencananya, BLSM 
diberikan selama empat bulan. Dengan demikian, 
pemerintah perlu menyiapkan Rp 13 triliun.

Siapkan BLt 
rp13 triliun

 Bulog sudah 
diminta pemer-

intah menambah 
volume raskin jika 

terjadi kenaikan 
harga BBM”

SutARtO AliMOESO
Dirut Perum Bulog

BenGkayanG-Hujan yang cu-
kup deras menguyur Kabupaten 
Bengkayang dan sekitarnya men-
gakibatkan di Dusun Pangkalan 
Darit dan Pangkalan Makmur Keca-
matan Sui Pangkalan II Kabupaten 
Bengkayang banjir. Banjir setinggi 
pinggan orang dewasa ini men-
gakibatkan sedikitnya 57 rumah 
terendam. Akibatnya, sejumlah 
warga mengungsi di rumah keluarga 
mereka masing-masing. 

Sedangkan sejumlah lahan 
produktif yang sudah ditanami ber-
bagai sayur mayur juga digenangi 
air. Menurut Kepala Desa Sui Pang-
kalan II, Ehfandi kepada Pontianak 
Post, air yang menggenangi rumah 
penduduk dan lahan produktif su-
dah tiga hari. “Tadi malam (malam 
kemarin) kita ke lokasi dan ada 
warga yang mengungsi ke rumah 
keluarganya masing-masing. Seka-
rang (kemarin) air sedikit surut,” 

kata Ehfandi, kepada Pontianak Post, 
kemarin. 

Menurut data yang diperoleh 
Pontianak Post akibat banjir 
tersebut kebun semangka seluas 
tiga hektar, kacang kedelai 25 
hektar, kebun jeruk 150 hektar, 
ubi kayu lima hektar, lada lima 
hektar, sayur sayuran lima hektar, 
pisang lima puluh hektar, sawit 
150 hektar mengalami kerusakan. 
Sejumlah warga menyebutkan, 
banjir tersebut diduga kuat kar-
ena hutan dibabat karena perke-
bunan sawit.  “Di sana banyak 
sekali kebun sawit. Dulu hutan,” 
kata warga. 

Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Beng-
kayang, Yosef mengatakan, sudah 
mengirim staf ke lokasi. Nanti, bila 
dibutuhkan, badan yang dipimpin-
nya akan mengirim peralatan dan 
lainnya. “Kita akan memantau 
perkembangan,” kata Yosef dihubun-
gi terpisah. 

Bantuan bila dibutuhkan, kata 
dia, akan ditangani oleh dinas sosial 
dan pihaknya juga siap melaporkan 
masalah tersebut ke provinsi.  (zrf)

Geng Motor tikam 
Wartawan tV       

akSi geng motor di 
Makassar, Sulawesi 

Selatan (Sulsel), se-
makin tidak terken-
dali. Selain kebut-
kebutan di jalan 

raya, mereka berbuat 
brutal sehingga men-

gancam keamanan warga. 
Rabu malam lalu (8/5) 

kelompok 

BUDIKECIK

SOSOK
temulawak

dan Madu
 aktiVitaS padat 

memerlukan kondisi 
fisik yang prima. 

Seniman tari dan 
penyanyi ker-

oncong Sruti 
R e s p a t i 
punya tip 

untuk men-
jaga stamina. 

Perempuan 
kelahiran Solo, 26 

September 1980, yang 
berperan dalam opera 
Jawa Selendang Merah 
karya Garin Nugroho 
itu rutin mengonsum-
si jamu temulawak 
plus madu. 
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SIAP TAMPIL: the Nylons saat tampil didepan 
pelajar di curtin university Miri kemarin. Grup 
legendaris ini siap tampil di Borneo Jazz nanti 
malam di Miri, Sarawak.

BORNEO JAzz 2013

Konser Jazz ala Borneo
 

SeBanyak delapan grup band beraliran jazz dari 
delapan negara siap tampil dalam Borneo Jazz 2013 
di Miri, Sarawak yang di gelar hari ini.  Sarawak Tour-
ism Board, sebagai penyelenggara, memastikan lebih 
dari 8.000 penonton akan 

uKe Halaman 7 kolom 5

Operasi Empat Kota 
Ungkap Jaringan Poso 

Jakarta – Penyergapan terdu-
ga teroris dilakukan secara simultan 
oleh Mabes Polri tiga hari terakhir. 
Operasi itu dilakukan di empat 
kota sekaligus. Hasilnya, tujuh 
terduga teroris tewas karena baku 
tembak dengan anggota Densus 88 
Antiteror Mabes Polri. Sementara 
itu, seorang kritis dan 12 lainnya 
ditangkap.

Tewasnya tujuh terduga tero-
ris tersebut tidak mengakhiri 

perburuan. Kini Mabes Polri 
masih menelusuri aliran dana 
para tersangka yang didapat 
dari hasil merampok tiga Bank 
BRI. Dana kelompok-kelompok 
teroris tersebut dipastikan bera-
sal dari hasil perampokan yang 
mereka sebut fai’.

Karopenmas Mabes Polri 
Brigjen Boy Rafli Amar me-

nyatakan, dana kelompok-

kelompok yang ditangkap pihaknya 
diperoleh dari hasil merampok. 
’’Mereka melakukan fai’, men-
gumpulkan uang dari kejahatan 
dengan cara merampok. Yang 
kami catat ada tiga Bank BRI,’’ ujar 
alumnus Akpol 1988 itu di Mabes 
Polri kemarin. 

Antara lain, mereka merampok 
BRI Cabang Reban, Batang, Jawa 
Tengah, 18 Januari lalu, dan meng-
gondol uang tunai sekitar Rp 790 
juta. Kemudian, BRI Grobogan, 
Jateng, 29 Maret lalu, dengan hasil 
sekitar Rp 630 juta. Yang terbaru, 
mereka merampok BRI di Kabupa-
ten Pringsewu, Lampung, 22 April 
lalu, dengan hasil sekitar Rp 460 
juta. Total hasil rampokan menca-
pai Rp 1,88 miliar.

Saat ini, lanjut Boy, pihaknya ma-
sih memeriksa 13 tersangka yang 
berhasil ditangkap hidup-hidup. 
Selain mengungkap jaringan, pi-
haknya menelusuri kemungkinan 
adanya orang yang ditugasi secara 

teroris Merampok rp1,8 Miliar 

 Jakarta-Teka-teki hubungan 
pertemanan antara Ahmad Fatha-
nah dan mantan Presiden PKS Lu-
thfi Hasan Ishaaq (LHI) diungkap 
oleh Sefti Sanustika. Istri Fathanah 
itu menyebut kalau keduanya mulai 
saling kenal sejak kuliah. Hubungan 
pertemanan yang cukup lama itu 
membuat keduanya berkawan 
akrab hingga kini.

“Teman dekat, teman kuliah,” 
ujarnya saat menjenguk Fathanah 
di gedung KPK kemarin. Meski 
mereka berteman akrab, Sefti yang 
tampak cantik dengan baju 

Sefti: Fathanah-Lhi teman kuliah

Banjir Landa Bengkayang
 RANDY tRi KuRNiAWAN/RM 
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FOTO BARENG : Hishamuddin Rais bersama Dyan Wahydi.

RAMDHANi/RADAR BANDuNG

PENGGELEDAHAN: Sejumlah petugas dari  gegana menggeledah rumah kos salah seorang tersangka 
yang diduga teroris di daerah Babakan Sari Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/5). 

Banjir di Sungai Pangkalan II  

grafis:BudiKecik/PontianakPost

Banjir di Sungai Pa

57 rumah terendam 
Banjir merusak kebun 
- Semangka seluas tiga hektar, 
- Kacang kedelai 25 hektar, 
- Kebun jeruk 150 hektar, 
- Ubi kayu lima hektar, 
- Lada lima hektar, 
- Sayur sayuran lima hektar, 
- Pisang lima puluh hektar, 
- Sawit 150 hektar.  

DIJENGUK:
Ahmad Fatha-

nah (kanan) 
saat di jenguk 

istrinya Sefti 
Sanustika 

(kiri) di Ruang 
tahanan KPK, 

Kamis (9/5). 

Sruti Respati


