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15 Perempuan Berpengaruh     
Ke lihaian Karen 

Agustiawan memimpin 
Pertamina kembali menuai 
pengakuan internasional. 
Namanya masuk dalam 
daftar 15 perempuan pal-
ing berpengaruh di bisnis 
migas dunia. Apresiasi un-
tuk Karen itu tersaji dalam 
penghargaan bertajuk 15 
Most Influential Female 
Executives in the Oil and Gas 
Industry.

Dalam data yang dilansir lembaga event dan training 
Terrapinn tersebut, nama Karen bersanding dengan
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 Penggemar musik jazz 
dunia yang hadir di Miri, 

Sarawak benar-benar merasa 
puas dengan penampilan para 

musisi. Mereka tampil all out 
di depan ribuan penonton. Tak 

sedikit penonton yang ber-
goyang mengikuti beat yang 

dimainkan para musisi. 
 

Laporan Shando Safela 
dari Miri, Malaysia

 

TaK hanya beat musik yang mem-
buat mereka bergoyang, suara para 
vokalis pun menyihir mereka. Setiap 

Dari Konser Borneo Jazz 2013

Musik Jazz dari Hutan Cemara
vokalis yang tampil mempunyai karakter 
yang berbeda.

Dihari pertama pelaksanaan konser ini, 
empat band tampil sangat memukau. Konser 
dibuka dengan menampilkan West Jazz band 
dari Malaysia. Band ini membawakan jazz den-
gan beat yang enerjik. Band yang telah lama 
terbentuk ini berbasis di Kuching, Sarawak. 
Penampilan kedua berasal dari negeri kang-
guru, Australia, Lisa Young Quartet. 

Selanjutnya Scott Martin Latin Soul 
Band yang datang dari Amerika Ser-
ikat. Konser ditutup dengan penampilan 
grup acapela asal Canada, The Nylons. 
Penampilan paling memukau datang dari 
Lisa Young. Vokalis wanita ini memainkan 
beat gendang yang dikeluarkan dari vokal-
nya. Penontot dibuat 

uKe Halaman 7 kolom 5

Dollar US Dolar SGD
7.886

Ringgit MYR

Kurs Rupiah 10 Mei 2013

3.2609.738

Menularkan pesimisme 
cuma perlu modal gombal. 
Tapi membangun harapan 
harus dengan kerja keras 

dan hasil nyata. 

SoSok

GERHANA MATAHARI

SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

SIHIR PENONTON: Lisa Young Quartet asal Australia saat tampil di Borneo 
Jazz di Miri, Sarawak tadi malam. Lisa menyihir penonton dengan menampil-
kan beat gendang Afrika dan India melalui vokalnya. 

Perdana, Kalbar ekspor CPo
PonTianaK—Geliat ekonomi nasional terus 

tumbuh pesat. Pelaku bisnis tak pernah berhenti 
berinovasi mengembangkan segala segmen usaha. 
Begitu pula kalangan akademisi, diharapkan terus 
dapat mencetak generasi harapan bangsa.  Para 
mahasiswa pun dimotivasi agar terus mengem-
bangkan ilmu pengetahuan. 

 “Siapa yang tahu berapa biaya pembuatan 
iphone itu? Ternyata hanya 10 dollar saja. Dan 
berapa produk ini dijual? Paling murah 400 dollar,” 
ungkap Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat 
memberikan kuliah umum di depan ratusan ma-
hasiswa dan dosen di Gedung Rektorat Universitas 
Tanjungpura, Pontianak, Jumat (10/5). 

Dia mencontohkan inovasi yang dilakukan 
pendiri Apple Steve Jobs yang telah berinovasi 
dengan menciptakan berbagai gadget yang cang-
gih yang dipakai jutaan orang di dunia. Dengan 
biaya produksi hanya USD 10, Steve Jobs mendap-
atkan keuntungan sebesar USD 390. “Kenapa bisa 
begitu? Ya karena inovasi dia. Sementara yang 10 
dollar itu untuk keringatnya para pekerja dan biaya 
produksi lain,” kata Gita. 

Menurut Gita, yang diperlukan Indonesia ke de-
pan adalah inovasi, hilirisasi dan industrialisasi di 
segala bidang. Dengan itu, Indonesia akan menjadi 
negara dengan ekonomi yang sangat pesat. 

 PonTianaK – Menteri Perdagangan, Gita 
Wiryawan membuka Pameran Produk Dalam 
Negeri Regional dan Pangan Nusa 2013 di Kom-
plek Ayani Mega Mal, Pontianak, kemarin (10/5). 
Ditemani Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy 
Sanjaya, Gita beserta istri juga berkeliling lokasi 
pameran dan mencicipi produk-produk pan-
ganan yang dihasilkan para peserta.

Dalam sambutannya, dia mengajak masyarakat 
Kalbar untuk terus mengkonsumsi produk lokal 
dan produk buatan dalam negeri. “Masyarakat 

optimistis ekonomi Tumbuh Pesat
Konsumsi Domestik 
Selamatkan Indonesia

Diikuti 9  Provinsi : 

PAMERAN PRoDUk DAlAM NEGERI 
REGIoNAl DAN PANGAN NUSA 2013

 HARYADI/PONTIANAKPOST

MENCICIPI: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Gita Wirjawan mencoba jajanan khas Kota Pontianak saat 
berkeliling meninjau sejumlah stan di Pameran Produk Dalam Negeri Regional dan Pangan Nusa 2013,  di Lapangan 
Ayani Mega Mal,Pontianak. Produk berbagai daerah dan Kalbar dipamerkan pada acara tersebut.

1.   Jambi 
2.   Yogyakarta
3.   Papua
4.   Sumatera Selatan
5.   Bali
6.  Kalimantan Timur

7.  Sulawesi Barat
8.  Kepulauan Riau 
9. Kalimantan Barat dan 14  

kabupaten/kota se-Kalbar. 
Total peserta mencapai 100 
peserta. 
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Terlihat Jelas Mulai 
Sanur sampai Kiribati 

GeRhana matahari sebagian (GMS) terjadi di 
Indonesia kemarin pagi (10/5). Karena cuaca cerah, 
di sejumlah wilayah Indonesia, penampakan mata-
hari yang tertutup bulan itu sangat menakjubkan.

uKe Halaman 7 kolom 5

uKe Halaman 7 kolom 5

 Pemerintah Tak Tegas,
Investor Wait and See

JaKaRTa – Sikap pemerintah yang tidak kun-
jung memastikan kenaikan harga bahan bakar 
minyak (BBM) menuai respons dari kalangan 
pengusaha. Menurut mereka, sikap pemerintah 
tersebut saat ini menimbulkan efek buruk bagi 
perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha 
Indonesia) Sofjan Wanandi mengungkapkan, 
pihaknya mulai merasakan efek isu yang terus 

dilempar pemerintah. Wa-
cana-wacana yang mun-

cul menimbulkan ban-
yak spekulasi di kalan-
gan pebisnis. Belum 
lagi gairah konsumsi 
masyarakat yang ikut 

tertekan. 
’’Investor sekarang 

d a l a m  k o n d i s i  w a i t 
a n d see. Mereka belum tahu 
kebijakan apa yang akan diterapkan. Investasi-
investasi pun akhirnya tertunda,’’ ungkap Sofjan 
di Jakarta kemarin (10/5).

Investasi yang stagnan berimbas terhadap 
kinerja Industri. Dia mencontohkan, penjualan 
semen pada kuartal pertama 2013 turun 25 per-
sen. Hal itu bisa diartikan bahwa pengembang 
properti masih ragu untuk meneruskan proyek. 
’’Selain itu, kinerja industri mobil turun 15–20 
persen. Perbankan pun mulai hati-hati untuk 
menyalurkan kredit. Bukan hanya kredit usaha, 
tapi juga kredit konsumen,’’ ungkap Sofjan.

 JaKaRTa – Perburuan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) ter-
hadap aset milik Ahmad Fathanah 
membuahkan hasil baru. Setelah 
beberapa kali hanya menyita mobil 
mewah milik tersangka suap peng-
aturan kuota impor daging sapi itu, 
kemarin (10/5) KPK menyita dua 
rumah. Masing-masing diatasna-
makan Fathanah dan istrinya, Sefti 
Sanustika.

Menurut Jubir KPK Johan Budi 
S.P., dua rumah tersebut berada 
di Depok, Jawa Barat. Rumah atas 
nama Fathanah tersebut diketa-
hui berada di Perumahan Pesona 
Khayangan, Depok, sedangkan 
milik Sefti di Perumahan Permata 
Depok. ”Penyitaan atas dugaan 
tindak pidana pencucian uang 
(TPPU),” ujar Johan di gedung KPK 
kemarin.

Berdasar informasi yang dihim-
pun, dua rumah tersebut tergolong 
mewah. Penyidik mulai memasang 

plang penyitaan dalam dua waktu. 
Pertama, sekitar pukul 12.50 peny-
idik menuju Perumahan Pesona 
Khayangan. Untuk rumah di Perma-Untuk rumah di Perma-
ta Depok, penyitaan dengan penem-

pelan plang dilakukan sekitar pukul 
16.00. Plang tersebut bertulisan, 
”Berdasarkan surat perintah 

KPK Sita dua Rumah fathanah

habis Menyanyi lalu Menangis
JaKaRTa-Kharisma Ahmad Fatha-

nah alias AF pada wanita-wanita ter-
dekatnya memang hebat. Istrinya, Sefti 

Sanustika mengaku sama sekali tidak 
marah walaupun sang suami nyata-nyata 

royal ke cewek lain. 
 “Kalau ke Bapak, aku sama sudah 
memaafkan. Aku sayang banget 

sama beliau. Yang aku masih ng-
gak terima, wanita-wanita itu,” 

ujar Sefti di restoran Meat 
Lovers (pecinta daging) 

Margonda Raya, Depok, 
kemarin (10/05). Men-

genakan baju motif burberry, Sefti curhat 
mengenai kondisi rumah tangganya. 
“Terus terang aku mikirin anakku Amira, 
harta semua disita KPK,” katanya. Amira 
adalah putri hasil pernikahannya dengan 
Ahmad Fathanah Desember 2011. Amira 
baru berusia satu setengah bulan. 

 Sefti heran karena KPK mengambil 
hampir semua hartanya. “Termasuk ka-
lung, cincin, yang aku beli dengan uang ku 
sendiri sekarang sudah disita KPK semua,” 
katanya. Dia sama sekali tak menyangka 

Pengusaha 
Tuntut Kepastian 
Harga BBM

Harga
BBM
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 RIDLWAN/JAWA POS

BEluM luNaS : Rumah AF, tersangka kasus suap impor daging di 
Pesona Kahyangan BS/5 Depok disegel KPK kemarin. 

Karen Agustiawan

Sefti Sanustika


