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Suatu ketika Asma binti 
Yasid mendatangi Rasulullah 
menanyakan perihal bagian tu-
gas dan kewajiban perempuan. 
Laki-laki keluar rumah pergi 
berjuang fi sabilillah dan berji-
had, sementara itu perempuan 
dirumah memeliharanya dan 
mendidik anak-anak. Laki-laki 
pergi sholat Jum’at dan sholat 
berjamaah di masjid. “Apa bagian 
untuk kami, ya Rasulullah” tanya 
Asma binti Yasid.” “Sampaikan 
kepada kawan-kawanmu bahwa 
ketaatan dan mengamalkan apa 
yang diridhoi Allah adalah lebih 
mengimbangi segala kelebihan 
yang ada pada laki-laki,” kata 
Rasulullah.

Ada juga seorang perem-
puan menanyakan kepada 
Rasulullah. Allah memerintah-
kan kepada laki-laki berjihad. 
Mereka mendapat pahala, bila 
mati terbunuh mereka hidup 

disisi Allah sedangkan perem-
puan hanya menjaga rumah 
tangga. Apa yang diperoleh 
perempuan?

Dalam buku roman dalam 
bahasa Minangkabau, “Si Su-
bariyah (1928) Buya Hamka 
menyatakan:”kapal berlayar di 
lautan, ombak bersabung di 
buritan, tali temali berentangan, 
layar terkipas kiri kanan yang 
seorang tegak dikemudi, seorang 
tegak di haluan. Jika keduanya 
sama pandai, selamat sampai 
tujuan, jika keduanya tidak bijak 
atau salah seorang tak bestari 
maka karamlah kapal itu tidak 
sampai ketujuan...”

Pengorbabanan! Itulah yang 
selalu diminta dari kedua belah 
pihak. Yang laki-laki sampai 
rambut putih di kepala menca-
rikan keperluan rumah tangga. 
Yang perempuan habis tenaga 
memelihara rumah tangga, 

melayani suami mendidik anak-
anak. Keduanya sama-sama 
berkorban!

Namun Buya mengingatkan 
ada perintah Rasulullah tentang 
sikap seorang suami terhadap 
isterinya. Rasulullah bersabda-
:”Orang yang baik di antara kamu 
ialah orang yang baik terhadap 
ahlinya, dan aku sendiri adalah 
baik terhadap ahliku. Perempuan 
adalah orang yang mulia dan ti-
daklah menghinakan perempuan, 
melainkan orang yang hina juga.” 
(HR Ibnu Majah “Al Bazzar” dll).

Menurut Buya jika ingin 
termasuk hitungan orang yang 
muliawan, setiawan, hendaklah 
menganggap mulia ahlinya, 
isterinya, Jika ahli dan isterinya 
dianggap hina, pertanda bahwa 
dialah yang hina. 

Wallohu a’lambishshawab
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di Kediri, sebenarnya Venna 
Melinda mengaku sempat me-
natap mata Ferry Irawan untuk 
tujuan menyadarkan sang suami. 
Hanya saja tindakannya itu tidak 
membuahkan hasil.

Diakuinya, jika tidak men-
dokumentasikan hal itu, maka 
sebagai seorang korban, mantan 
istri Ivan Fadilla Soedjoko itu tak 
bisa membuktikan perkara itu ke 
hadapan publik.

“Saya syok banget lemes, 
Alhamdulillah Allah bisa kasih 
saya kekuatan larinya kencang, 
punya ide mau menyerang kese-
kian kali. Saya masih bisa tatap 
matanya, jangan bunuh saya, 
ingat kamu punya ibu perempuan 
di situ,” katanya, Senin.

Alhasil, akibat perlakuan 
suaminya, Venna Melinda seca-
ra resmi melayangkan laporan 
ke pihak berwajib. Sejauh ini 

perkembangan kasus telah naik 
sidik dan Ferry Irawan telah 
ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya terus melaporkan su-
paya semua korban KDRT itu 
Allah ada, deket banget sama 
kita. Saya ingin berdedikasi dan 
bermanfaat buat orang lain. Tidak 
ada keinginan kecuali berbuat baik 
kesempatan itu bermanfaat banget 
buat hidup saya,” tambahnya. 

 Romi

Dari hasil pemeriksaan, pe-
laku ini rencananya baru akan 
menjual liquid yang diproduksi ke 
sejumlah pemesan yang berada 
di Wilayah Jakarta, Bogor, Tang-
erang dan Bekasi (Jabotabek).

Dalam konferensi pers me-
ngenai kasus cairan rokok elektrik 
(vape) pada Senin, Polda Metro 
Jaya menunjukkan barang bukti 
366 botol liquid ukuran 50ml, 
41 botol liquid ukuran 30ml, 20 

kilogram sulfur dan campuran 
bahan kimia untuk produksi sabu 
sebanyak 500 gram.

Polisi menjerat pelaku de-
ngan pasal 113 ayat 2 sub pasal 
114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 

2 UU Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dengan an-
caman hukuman pidana minimal 
seumur hidup dan maksimal 
hukuman mati. 
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Jakarta, HanTer—Peng-
amat Politik dari Univer-
sitas Al Azhar Indonesia 
Ujang Komarudin menduga 
wacana Prabowo-Puan ini 
muncul karena ada benih-
benih friksi dalam koalisi 
Gerindra-PKB.

“Kemudian koalisi de-
ngan PKB apakah cawapres-
nya dari PKB, saya melihat 
benih-benih perpecahan di 
koalisi Gerindra-PKB, apa 
yang terjadi? Makanya tadi 
muncul wacana Prabowo-
Puan,” katanya di Jakarta, 
Senin (16/1/2023).

Dirinya melihat bahwa-
sanya Prabowo enggan maju 
bersama Ketua Umum PKB 
Muhaimin Iskandar sebagai 
cawapresnya. Hal itu di-
karenakan, sikap Prabowo 
tersebut karena memper-
timbangkan peluang keme-
nangan.

“PKB cawapresnya ya 
Cak Imin, kalau enggak mau 
mengangkat atau menjadi-
kan Cak Imin ya PKB pasti 
akan lari,” terang dia.

Sementara, status PDIP 
sebagai partai pemenang 
pemilu pun dinilainya men-
jadi hal yang membuat wa-
cana Prabowo-Puan sulit 
terwujud. PDIP, hingga kini 
juga belum mengumumkan 
sosok capres dan cawapres 
di Pilpres 2024. Namun, 
sebagai partai pemenang 
pemilu yang memenuhi 
ambang batas pencalon-
an presiden (presidential 
threshold), menurutnya 
sangat sulit untuk PDIP 
memberikan kursi capres 
kepada Prabowo atau kader 
partai lain.

Ia juga meyakini jika 
PDIP akan mengusung 
capres sendiri. Terlebih, 

PDIP tak butuh berkoalisi 
dengan partai lain untuk 
mengajukan calon presi-
den sendiri.

“PDIP punya tiket sen-
diri, punya golden ticket, 
20 persen kekuatan di par-
lemen dan itu menjadi per-
syaratan pilpres, makanya 
PDIP punya bargaining un-
tuk mencalonkan capresnya 
sendiri,” ucap Ujang.

Disisi lain, pidato Ketua 
Umum Megawati Soekarno-
putri pada HUT ke-50 PDIP, 
secara langsung memper-
tegas PDIP akan mengu-
sung capres sendiri. Dengan 
demikian akan mustahil 
Prabowo berduet dengan 
Puan di Pilpres 2024.

“Kalau dari skema tadi, 
pidato HUT ke-50 PDIP, 
kemungkinan sulit tereali-
sasi karena Prabowo ingin 
capres, Puan bukan ingin 
cawapres,” ucap dia.

Adapun wacana ini 
muncul di tengah kondi-
si Partai Gerindra telah 
berkoalisi dengan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB). 
Gerindra juga menetap-
kan Prabowo sebagai calon 
presiden tunggal dari par-
tainya.

Namun, koalisi Gerindra 
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Kans Wolves, sebutan Wol-
verhampton, untuk melangkahkan 
kaki ke Babak 4 cukup terbuka. 
Sebab, laga ulang digelar lantaran 
kedua kesebelasan bermain sama 
kuat 2-2 saat baku hantam di Anfi-
eld Stadium, 8 Januari lalu.

Tak ayal hasil impresif yang di-
petik Wolves di Anfield menambah 
kepercayaan diri pasukan Lopete-
gui untuk bangkit dan mendepak 
Liverpool di Molineux Stadium. 
Kekuatan terbaik tengah dikemas 
eks pelatih Real Madrid itu.

Salah satu harapan terku-
atnya ialah kembalinya Diego 
Costa ke dalam lapangan hijau. 
“Diego Costa mengalami ce-
dera melawan Aston Villa. Dia 
lebih baik dan saya pikir dia 
akan siap – saya harap – untuk 
per tandingan berikutnya. Kita 
lihat,” kata Lopetegui dikutip 
Birmingham Post.

Di lain sisi, Liverpool yang 
berstatus penantang tidak akan 
tinggal diam. Juergen Klopp 
selaku juru taktik juga tengah 
menyiapkan skema terbaiknya 
untuk mengamankan tiket ke 
Babak 4 Piala FA musim ini.

Memang diakui bahwa Li-
verpool sedang dalam perfor-
ma yang buruk. Mereka gagal 
menang di 3 laga terakhirnya 
di semua kompetisi, termasuk 
imbang di laga Piala FA mela-
wan Wolves 2-2. Namun Klopp 
mengatakan bahwa akan ada 

perubahan pada pekan ini.
Salah satunya dengan me-

maksakan Darwin Nunez tampil. 
Sebelumnya juru taktik asal 
Jerman itu meragukan kondisi 
Nunez yang masih dalam tahap 
pemulihan pasca cedera hams-
tring. Namun sang pelatih melihat 
kondisinya mulai membaik.

“Kami akan membuat peru-
bahan yang jelas. Tapi sekuat yang 
kita bisa. Kami membutuhkan kaki 
segar. Kami harus mengambil 
keputusan. Darwin sangat dekat 
(untuk pulih), tetapi ini (masih) 
hari Senin dan besok adalah per-
tandingannya,” tegas Klopp.

 Eka

dua rumah Magelang sehingga 
mengakibatkan keributan antara 
Kuat dan Yosua.

Keributan tersebut, dilansir 
Antara, dibuktikan dengan peris-
tiwa Kuat Ma’ruf yang mengejar 
Yosua sambil membawa sebilah 
pisau dapur.

8 Tahun Penjara
Dalam perkara ini, tim JPU 

menuntut Kuat Ma’ruf dengan 
hukuman pidana delapan tahun 
penjara.

Selain Kuat Ma’ruf, empat 
terdakwa lainnya kasus pembu-
nuhan Brigadir J adalah Ricky 
Rizal, Ferdy Sambo, Putri Can-
drawathi, dan Richard Eliezer. 
Kelima terdakwa ini didakwa 
melanggar pasal 340 subsider 
pasal 338 juncto Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, JPU menun-

tut terdakwa kasus pembunuhan 
berencana Brigadir J, Ricky 
Rizal Wibowo, hukuman pidana 
penjara selama delapan tahun 
pada sidang pembacaan tuntutan 
di Pengadilan Negeri Jakar ta 
Selatan, Senin. 

Sambo Tembak 
JPU meyakini adanya tindak-

an Ferdy Sambo yang melepas-
kan dua kali tembakan kepada 
Brigadir J pada bagian kepala, 
ketika penembakan di rumah di-
nas Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Keyakinan JPU ini termuat 
dalam pertimbangan draft tun-
tutan terdakwa Ricky Rizal alias 
Bripka RR yang dibacakan dalam 
sidang perkara dugaan pembu-

nuhan berencana Brigadir J, di 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta 
Selatan, Senin (16/1).

Mulanya, JPU menyebut 
Richard Eliezer alias Bharada E 
melepaskan tiga atau empat kali 
tembakan ke tubuh Brigadir J 
yang sekarat. Lalu, Sambo maju 
dan melepaskan dua tembakan 
di kepala yang menyebabkan 
Brigadir J tewas. 

Kuasa Hukum Menolak
Kuasa hukum keluarga Bri-

gadir Nofriansyah Yosua Hu-
tabarat atau Brigadir J tidak 
sepakat dengan kesimpulan 
jaksa penuntut umum (JPU) ter-
kait perselingkuhan klienya yang 
telah almarhum dengan terdakwa 
Putri Candrawathi.

Anggota tim kuasa hukum 

Brigadir J Martin Lukas Siman-
juntak saat dikonfirmasi ANTARA 
di Jakarta, Senin, mengatakan 
kliennya sudah memiliki tu-
nangan.

“Dalam bagian kesimpulan 
jaksa terkait adanya perseling-
kuhan kami tidak sepakat meng-
ingat Joshua sudah memiliki 
tunangan cantik yang usianya 
jauh lebih muda dari terdakwa 
Putri Chandrawathi,” kata Martin.

Namun, kata Martin, pihak-
nya sepakat dengan kesimpulan 
yang disampaikan JPU dalam 
membacakan tuntutan terdakwa 
Kuat Maruf dan Ricky Rizal 
di Pengadilan Negeri Jakar ta 
Selatan siang tadi, yang menga-
takan tidak ada terjadi kekerasan 
seksual.
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Perppu Ciptaker copy paste UU 
Cipta Kerja yang membuat kita, 
sebagai pekerja, harus merasa-
kan berkurangannya hari libur, 
status kontrak bisa diperpajang 
selamanya, plus kalau kita ke-
hilangan pekerjaan, bakal ada 
pengurangan nilai pesangon,” 
kata Sindikasi dalam keterangan 
gambar Instagramnya @seri-
katsindikasi.

Sindikasi mengutarakan 
proses penerbitakan Perppu 
Cipta Kerja menerobos jalur 
hukum setelah undang-undang-
nya dinyatakan inkonstitusional. 

“MK mengamanatkan UU Cipta 
Kerja harus direvisi paling lama 
dua tahun usai diputuskan atau 
sebelum 25 November 2023,” 
katanya.

Alih-alih melaksanakan ke-
putusan MK, Sindikasi menyebut 
Jokowi justu memilih meng-
gunakan kekuasaannya untuk 
menerbitkan Perppu Cipta Kerja. 
“Padahal, menerbitkan Perppu 
itu mestinya mengikuti ketentuan 
pasal 22 ayat 1 UU1945 yang 
mengatur kalau Perppu hanya 
bisa diterbitkan dalam keadaan 
kegentingan yang memaksa,” 

katanya.
Lalu seberapa genting me-

mang kondisi Indonesia sam-
pai-sampai harus ada Perppu 
Cipta Kerja? Alasan pemerintah 
sendiri Perppu itu dibuat karena 
ada ancaman krisis global 
akibat perang Rusia dengan 
Ukraina.

Padahal di saat bersamaan, 
Kementerian Keuangan menga-
takan bahwa kondisi ekonomi 
Indonesia pada 2022 masih 
resilien dan kuat. 

“Atas semua kekacuan hu-
kum itu, kami dari Sindikasi 

mengajukan petisi kepada Pre-
siden Jokowi untuk mencabut 
Perppu Cipta Kerja sekarang 
juga,” katanya.

Sindikasi juga mendesak 
agar pemerintah dan DPR patuh 
pada konsitusi dalam setiap pro-
ses pembuatan produk hukum 
dengan melibatkan par tisipasi 
publik secara demokratis. “Du-
kung dan sebarkan petisi dari 
Serikat Sindikasi agar Presiden 
Jokowi segera cabut Perppu 
Cipta Kerja. change.org/Cabut-
PerppuCiptaker,” katanya. 
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“Lebih parah lagi temu-
an ICW memperlihatkan bahwa 
pemerintah telah menggelon-
torkan Rp 90,4 miliar untuk 
membayar mereka dalam satu 
episode. Betapa mengerikan 
era Jokowi uang dari duit rakyat 
dihambur-hamburkan untuk 
menebar hoax menyudutkan 
elemen masyarakat yang kritis 
pada penyimpangan kekuasaan,” 
tandas Gus Amin.

Sangat Tepat
Sementara itu, Direktur Po-

litical and Public Policy Studies 
(P3S) Jerry Massie mengatakan, 
permintaan agar rakyat tidak me-
milih pemimpin yang memelihara 
buzzer sangat tepat.

“Keberadaan buzzeRp dan 
surveRp sudah diskenariokan 
sejak awal Joko Widodo (Jo-
kowi) menjadi presiden. Saya 
menyebutnya buzzer ini bandit 

demokrasi,” ujar Jerry.
Menurutnya, kerja buzzer 

yakni melacurkan dirinya demi 
rupiah atau sesuap nasi. Kinerja 
buzzer menyerang lawan politik 
dengan isu politik identitas dan 
pemutar-balikan fakta. Para 
buzzer adalah kelompok bayaran 
oligarki. Para buzzer bisa eksis 
karena mendapatkan bayaran 
yang fantastis dan menggiurkan.

“Mengingat daya rusak 
buzzer sangat luar biasa, Je-
rry berharap tahun 2024 de-
ngan presiden baru maka para 
buzzer perusak persatuan dan 
kekompakan masyarakat Indo-
nesia perlu ditenggelamkan. Bila 
perlu para buzzer dipolisikan. 
Selain itu, polisi juga untuk tidak 
keluarkan SP3 untuk para buzzer 
yang telah dipolisikan.

“Yang saya bingung kelom-
pok perusak ini dipelihara oleh 
negara. Bahkan keberadaannya 

tak tersentuh hukum kendati 
sudah sempat beberapa kali 
mereka dilaporkan,” tambahnya.

Dana Besar
Pengamat politik Rusmin 

Effendy mengecam aksi para 
bazerrp yang di pelihara rezim 
dan mendapatkan dana besar 
untuk memecah kesatuan dan 
persatuan. “Para bazerrp ini 
ibarat anjing yang memakan 
daging saudaranya sendiri demi 
kepentingan pribadi maupun 
kelompoknya sesuai perintah 
tuannya,” ujarnya. 

Menurutnya, sudah banyak 
laporan dan pengaduan masya-
rakat ke kepolisian tentang pri-
laku dan fitnah yang disebarkan 
para brazzers, namun belum satu 
pun yang di proses.

“Seolah-olah mereka kebal 
hukum dan sengaja di lindungan. 
Inilah bentuk tidak berfungsinya 

tugas kepolisian untuk melin-
dungi dan megayomi masyara-
kat,” tegas dia. 

Selain itu, lanjut Rusmin, 
rumornya dana operasional 
bazzerp bersumber dari APBN. 
Bahkan, ada anggota DPR meng-
ungkapkan hal itu, kenapa tidak 
di proses secara hukum. “Kalau 
DPR dan kepolisian tidak mampu 
memberantas dan menindak 
para bazzeRp, biar saja diadili 
rakyat seperti Abu Janda atau 
Permadi Arya yang bebas me-
nyebar fitnah,” ujarnya.

Dia menambahkan, subur-
nya para bazzerp yang dipelihara 
rezim ini harus segera diampu-
tasi. “Kerjanya sudah sangat 
keterlaluan melakukan provokasi, 
seperti gaya-gaya PKI. Sekali lagi 
ini menjadi tugas Polri dalam 
penegakan hukum yang berke-
adilan dan berabad,” ujarnya. 
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Pilpres 2024

DUET PRABOWO-PUAN DINILAI SULIT TERWUJUD
dan PKB yang sudah berjalan 
cukup lama, tak kunjung 
mendeklarasikan capres-
cawapres yang akan diusung.

Sulit Terwujud
Direktur Eksekutif In-

dostrategic, Khoirul Anam, 

menyoroti kans pasang-
an Prabowo-Puan di Pemilu 
2024 mendatang. Menurut-
nya, peluang koalisi tersebut 
dinilai sulit terwujud. Sebab 
berdasarkan informasi yang 
ia ketahui, Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarno-

putri keberatan jika hanya 
menempatkan kadernya 
sebagai cawapres.

“Sejauh ini informasi 
yang kita peroleh, hingga 
saat ini Bu Mega sebagai pe-
milik saham politik terkuat 
PDIP masih merasa kebe-

ratan kalau misal PDIP me-
miliki kekuatan lebih tinggi 
berada di nomor dua. Arti-
nya, Prabowo-Puan menjadi 
kurang begitu visible,” kata 
Khoirul di Jakarta, Senin 
(16/1/2023).

 Sammy

Jelang kontestasi pemilihan presiden 
(Pilpres) 2024, wacana duet Prabowo 
Subianto dengan Puan Maharani 
belakangan mencuat ke permukaan. 
Namun, berbagai kalangan menilai hal 
tersebut bakal sulit terwujud.

PENGUMUMAN KEPADA 
PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I 
WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019 

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast 
Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, 
S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), 
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton 
Precast Tahap I Tahun 2019 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 
Obligasi (“RUPO”) di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau 
Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang 
berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023.

Jakarta, 17 Januari 2023
 EMITEN  WALI AMANAT

 PT WASKITA BETON PRECAST TBK  PT BANK MEGA TBK                                         

PENGUMUMAN KEPADA 
PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I 
WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku 
Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita 
Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di 
hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya 
(“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang 
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 mengenai rencana 
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) di Jakarta pada hari Rabu, 
tanggal 15 Februari 2023.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau 
Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang 
berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023.

Jakarta, 17 Januari 2023
 EMITEN  WALI AMANAT

 PT WASKITA BETON PRECAST TBK  PT BANK MEGA TBK                                         
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