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mElanGGar: pembangunan gedung di Kelapa 
Gading dan tanjung priok menyalahi aturan. 

50 Persen 
Pembangunan 
Gedung 
Melanggar

KELAPA GADING – Wali Kota Jakarta Utara 
(Jakut) Heru Budi Hartono mengkritik kinerja 
Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan 
dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI. Sikap 
itu muncul setelah dia dan beberapa pimpinan 
suku dinas (sudin) di Jakut meninjau langsung 
proyek pembangunan gedung di Kecamatan 
Kelapa Gading dan Kecamatan Tanjung Priok. 

Hasilnya, dalam setiap proyek pembangunan, 
50 persen menyalahi aturan. Heru men contohkan 
proyek pembangunan apartemen di Kelurahan 
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading. 
Dari hasil pemeriksaan, kon traktor maupun 
perusahaan yang mem bangun apartemen di 
atas lahan seluas 2 hektare itu tidak memenuhi 
kewajiban   

Tubuh Kurus Juga 
Bisa Obesitas

 KEBAYORAN BARU – Obesitas semakin men
jadi momok bagi sebagian orang. Sebab, obesitas 
bisa berdampak negatif pada jantung, ginjal, 
dan hati. Dengan kata 
lain, penumpukan le
mak bisa me nga ki bat
kan munculnya ber
ba gai penyakit kronis, 
seperti diabetes dan 
penyakit jantung. Na
mun, tubuh yang kurus 
pun bisa kena obesitas. 

Data World Health 
Organization (WHO) 
menyebut, lebih dari 
1,4 miliar orang de
wa sa memiliki berat badan berlebih. Dari jumlah 
itu, 2,8 juta orang meninggal tiap tahunnya  

Setelah Bunuh Pacar, Acun 
Berusaha Bunuh Diri

KRAMAT JATI – Acun Mulyana, 65, sempat 
berusaha bunuh diri setelah menghabisi nyawa 
kekasihnya, Murniasih, 25. Untungnya, usaha 
tersebut digagalkan anak Acun, Handi, 20.

Menurut Kasatreskrim Polres Jakarta Timur 
(Jaktim) AKBP Didi Sugiarto, motif pembunuhan 
yang dilakukan Acun belum diketahui. Sebab, 
sampai saat ini dia belum bisa dimintai kete
rangan. Luka sayatan di urat nadi tangan kanan 
dan luka di leher membuatnya harus dirawat 
di rumah sakit. 

”Tersangka berusaha bunuh diri dengan me
nusukkan pisau di leher bagian depan. Namun, 
keburu diketahui anaknya,” ka tanya kepada 
wartawan kemarin (17/4).

Didi menjelaskan, pihaknya masih mengum
pulkan keterangan dari beberapa saksi untuk 
bukti pemeriksaan   

Inkubator bayi biasanya hanya 
dimanfaatkan orang tua dari 

kalangan ekonomi menengah ke 
atas. Maklum, harga sewa atau 

belinya relatif mahal. Untungnya, 
Prof Raldi Artono Koestoer 

mampu menciptakan inkubator 
yang murah. Dia bahkan sering 

meminjamkan karyanya itu 
kepada warga miskin. 

ARYO MAHENDRO

PADA 1989, Raldi baru menyelesaikan 
ku liah doktoralnya di Universite de Paris 
Creteil di provinsi Val de Marne. Waktu itu 
ka kaknya meminta Raldi memperbaiki sebuah 
inkubator yang rusak. Pembongkaran dan 
pe meriksaan terhadap mesin penghangat 

bayi itu pun dilakukan. Hasilnya, alat tersebut 
kembali berfungsi. 

Sejak itu pula, tercetus ide di benak Raldi 

muda. Dia melihat implementasi alat canggih 
ter sebut hanya terjangkau oleh kalangan 
ber duit. ”Kalau di rumah sakit, orang tua 

pa sien harus keluar uang Rp 1–8 juta per 
ha ri hanya untuk fasilitas inkubatornya,” 
ka ta Raldi. Guru besar Departemen Teknik 
Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia 
itu pun memutar otak. 

Raldi ingin membuat alat kesehatan se
cang gih itu. Tetapi, alat itu harus murah, 
mu dah, portable, dan hemat listrik. Sebab, 
menurut dia, inkubator sejatinya hanya 
digu nakan untuk menjaga suhu tubuh bayi 
agar tetap pada 34 derajat Celsius. Sementara, 
hanya rahim ibu yang dapat menghangatkan 
su hu tubuh bayi yang lahir terlalu cepat. 

”Jadi, inkubator ini konsep dasarnya seperti 
meng gantikan dekapan hangat sang ibu 
un tuk bayinya yang masih rapuh,” jelas pria 
yang juga personel grup musik The Prof 
Band tersebut.

Kemudian, pada awal 1995, pria yang meng
idolai Mick Jagger tersebut mulai mengem
bang kan dan memodifikasi inkubator  

raldi artono Koestoer, profesor pembuat inkubator murah

Pakai Bahan Khusus, Laris Dipinjam Keluarga Miskin

 Baca Pakai... Hal 19

 Baca 50 Persen... Hal 19

 Baca KIPP... Hal 19

 Baca Rp 3,3 Miliar... Hal 19

 Baca Tubuh... Hal 19

 Baca Setelah... Hal 19

Soal Temuan 
Pelanggaran Pemilu

SETIA BUDI – Komite Independen Pemantau 
Pemilu (KIPP) dan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) DKI terlibat saling tuding. KIPP 

menyoroti kinerja Bawaslu yang terkesan 
lemah menanggapi pelanggaran pemilu. 
Sebaliknya, Bawaslu menganggap KIPP be
lum memahami aturan pemilu secara utuh. 

Wakil Sekretaris KIPP Girindra Sandino 
mengatakan, Bawaslu DKI tidak pernah me
nyelesaikan pelanggaran pemilu di Ja kar

ta. Hingga kini tidak ada pelanggaran pe milu 
yang masuk ranah hukum. Padahal, kasus 
tersebut sebenarnya bisa masuk pidana pemilu. 
”Saya menduga, pengawas pemilu di DKI, 
mulai dari panitia pengawas lapangan (PPL) 
sampai Bawaslu, sudah ”masuk angin” akut,” 
kata dia kepada Jawa Pos kemarin (17/4).

Girindra menyebut, Bawaslu berpotensi 
melanggar kode etik, profesionalitas, netralitas, 
dan kepastian hukum. Sebab, undangundang 
pemilu maupun penyelenggara telah mene
gaskan bahwa tugas Bawaslu adalah menga
wasi jalannya penyelenggaraan pemilu    
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sEDErhana: 
raldi artono 
Koestoer 
(kanan) dan 
inkubator 
bikinannya.

BELASAN motor Ducati tampak berjajar 
di luar Hotel Neo di kawasan Melawai, 
Jakarta Selatan, Rabu malam lalu (16/4). 
Para pemilik motor gede asal Italia itu 
nongkrong di bar hotel yang langsung 
ter lihat dari pinggir jalan. Sambil sesekali 

meminum berbagai jenis minuman yang 
telah dipesan, mereka saling berbagi cerita 
di bar yang juga home base mereka.

Mereka adalah member Ducati Superbike 
Owners (DSO). Klub ini dibentuk untuk 
me wadahi para penghobi motor Ducati 

dengan spesifikasi sama dengan yang 
diken darai para pembalap di ajang 
Superbike World Championship (WSBK). 
Di antara motormotor itu ada jenis Panigale 
dan 996   

puGuh sujiatmiKo/jawa pos

City tourinG: para anggota Ducati superbike owners saat beristirahat di bawah flyover semanggi, jakarta selatan, rabu malam (16/4) setelah menjajal motor kesayangan. Club tersebut baru dibentuk pada 2013 lalu.

Rp 3,3 Miliar Parkir 
di Bawah Flyover Semanggi

Balap Liar Mobil Kembali Marak

Pekerja Perempuan 
Lebih Berisiko Sakit 
Jumlah pekerja pe

rem  puan terus me
nin g  kat setiap ta hun
nya. Berdasarkan 
data Badan Pusat 
Sta tistik (BPS) 2012, 
jumlah pekerja pe
rem puan sudah 
men   capai 43 juta 
orang dari total 
populasi 112 
juta jumlah 
pe    kerja. Itu ar
  ti nya ham pir 
40 persen pe
 ker  ja di In do
nesia ada lah 
kaum hawa.  

Baca 
Halaman 
20

aryo mahEnDro/jawapos

puGuh sujiatmiKo/jawa pos

ajanG GEnGsi: Flagman berdiri di depan deretan mobil peserta balap liar di jalan asia afrika, senayan, jakarta selatan, rabu malam (16/4).

 Baca Balap... Hal 19

puGuh sujiatmiKo/jawa pos

SETIA BUDI – Balap liar mobil kembali 
marak di Jalan Asia Afrika, Setia Budi, 
Jakarta Selatan. Ajang adu cepat itu 
berlangsung dari sekitar pukul 01.00 
hingga pukul 02.00.

Sebelum balapan, para pembalap 
berkumpul di pelataran Stadion Utama 
Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk 
mencari lawan. Setelah ada lawan dan 
kesepakatan, mereka menuju jalan di 
depan Mal Senayan City    
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Raldi meng gunakan banyak 
material. Hingga 2012, dia sudah 
mengutakatik dan melakukan 
per cobaan 25 kali. Agar biaya 
pem buatan bisa ditekan, dia 
meng ganti beberapa komponen 
seperti electronic controller dan 
heater dengan lampu pijar 40 
watt seharga Rp 6.000. Lampu 
itu bisa dibeli di warungwarung 
terdekat. Dua komponen tersebut 
berfungsi sebagai pengatur suhu 
dan penghasil panas di dalam 
kabin inkubator.

”Waktu proses modifikasi, saya 
akhirnya paham kenapa produk 
canggih itu daya heaternya sam
pai 400 watt,” ujar Raldi. Ternyata, 
alat pemancar energi berupa 
ha wa panas berdaya tinggi ter
se but dipasang agar suhu sesuai 
dengan temperatur alam di ne
garanegara yang memiliki empat 

musim. Suhunya bisa mencapai 
nol derajat Celsius. 

Tidak hanya bohlam, ada pe
nam bahan beberapa item lain. 
Mi salnya, termometer digital, 
set ting switch yang berfungsi 
men jaga temperatur atas, dan 
cut off switch. Alat yang terakhir 
ini berfungsi untuk memutus 
ali ran listrik jika terjadi kelebihan 
daya atau muatan. Ada juga peng
gan tian bahan kabin inkubator 
menjadi akrilik. ”Akrilik itu seperti 
kaca, tapi lebih ringan, kuat, dan 
tahan panas,” jelas Raldi.

Total ada sekitar 30 material 
yang diperlukan untuk membuat 
inkubator karya Raldi. Dana yang 
dihabiskan hanya Rp 2,5 juta. 
Padahal, harga produk serupa 
di pasaran mencapai Rp 25–75 
juta. Pada 2005, Raldi bisa mem
bikin lima unit inkubator dalam 
sebulan. Meski berhasil mencip
ta kan inkubator sendiri, dia tidak 
mematenkan karyanya.

Sebenarnya, pada 2008, ada 
perusahaan produsen alatalat 
kesehatan yang ingin membeli 
karyanya untuk diproduksi secara 
masal. Namun, belum sempat 
te realisasi, produsen tersebut 
bang krut setahun kemudian. 
Meski demikian, Raldi tidak 
menyerah. Dia terus melakukan 
penelitian dan pengembangan. 
Kebetulan, Direktorat Jenderal 
Pen didikan Tinggi saat itu mem
buka sebuah proyek pengem
ba ngan karya ilmiah khusus 
ma hasiswa dan dosen. Namanya 
IMHERE (Indonesian Managing 
Higher Education).

Program tersebut terdiri atas 
be berapa subproyek. Salah satu
nya adalah ATI (Advance Techno 
Implementation). Lima inkubator 
yang telah diproduksi Raldi pun 
diikutsertakan. Hasilnya, benda 
ciptaannya direkomendasikan 
ke sejumlah rumah sakit. Salah 
sa tunya, di RS Bunda, Depok. 

”Nah, saat itu masih ada sisa dana 
sekitar Rp 5 juta. Saya buat lagi 
dua, terus saya pinjamkan ke 
ke luarga tak mampu,” jelas peraih 
run ner-up Dosen Terbaik Univer
sitas Indonesia itu. 

Sejak saat itu, banyak permin
ta an pinjaman dari orang tua 
yang tidak mampu membayar 
bia ya inkubator di rumah sakit. 
Raldi pun kian tergugah. Dia 
ma kin bersemangat untuk mem
bikin inkubator murah. Kini sudah 
ada 19 inkubator karya Raldi yang 
tersebar di Jawa dan Kalimantan. 
Saking banyaknya permintaan, 
dia mengaku sering kewalahan 
me layani permintaan pemin ja
man inkubator.

Raldi pun terus berinovasi. Saat 
ini dia sudah menciptakan dua unit 
inkubator berkapasitas dua bayi 
(khusus bayi kembar). ”Tapi, ya itu, 
setiap kali barang baru ja di, sudah 
ada yang minta. Mau no lak saya 
kasihan,” tuturnya. (*/co1/oni)

Dia lantas menyebut beberapa 
kasus yang belum ditangani Ba
waslu. Antara lain, penggunaan 
mobil dinas oleh caleg incumbent, 
du gaan money politics yang dila
por kan Indonesia Corruption 
Watch (ICW), dan ketidakberesan 
penghi tungan suara di TPS 19 
Jakarta Pusat. Seharus nya, temu
an tersebut dija di kan pintu masuk 
untuk meng ung kap kecurangan
kecu rangan pemilu. 

Jika diinvestigasi secara men
dalam, Girindra yakin, Bawaslu 
pasti menemukan adanya per
mainan. Namun, Bawaslu sebagai 
”wasit” malah menyatakan tidak 
ada masalah.

KIPP juga menyinggung dugaan 
penggelembungan suara di TPS 
14 Cakung, Jakarta Timur. Girindra 
mendukung sikap Bawaslu yang 
merekomendasikan pencoblosan 
ulang. Namun, seharusnya reko
mendasi tidak berhenti di situ. 
”Sebagai wasit pemilu, Bawaslu 
harus bisa mengungkap dan 

me midanakan pelaku pengge
lembungan suara di TPS 14 ter
sebut,” tegasnya.

KIPP juga meminta Bawaslu DKI 
tidak melecehkan apalagi me nga
baikan hak fundamental pemilih 
dan yang dipilih. ”Saya me nya
yangkan sikap Bawaslu yang banyak 
diam melihat pelang garan pemilu,” 
lanjut Girindra. Jika tidak kunjung 
ada ketegasan, tidak tertutup ke
mung kinan Ba waslu bakal dila
porkan ke Dewan Kehormatan 
Pe nyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara itu, Ketua Bawaslu 

DKI Mimah Susanti membantah 
di sebut tidak proaktif mengusut 
pelanggaran pemilu. Menurut 
Mimah, sudah banyak pelanggar 
pemilu yang mendapat sanksi ad
ministratif dan pidana. Hanya saja, 
ketika kasus pelanggaran terjadi 
di kecamatan, panwas cam lah yang 
berwenang mela ku kan tin dakan. 
Begitu pun de ngan ting katan 
lainnya. ’’KIPP sebaiknya ja ngan 
asal menuduh tanpa disertai bukti
bukti yang kuat. Kita tegas dalam 
menindak pelanggaran pemilu,’’ 
kata Mimah kepada Jawa Pos.

Selain tidak membuat saluran 
air, kapasitas lahan parkir yang 
disediakan tidak sebanding de
ngan jumlah unit apartemen 
yang dibangun.

Pihak perusahaan, kata Heru, 
hanya menyediakan lahan parkir 
untuk 200 kendaraan. Padahal, 
dalam proyek tersebut, tengah 
di garap 700 unit apartemen. 
Dari jumlah tersebut, dia meng
ung kapkan, terlihat jelas pihak 
peru sahaan maupun kontraktor 
tidak memenuhi kewajiban. 
Selain ke wajiban terhadap warga 
dan Pemkot Jakut, kewajiban 
terhadap penghuni apartemen 
tidak di laksanakan.

”Bayangkan, ada 700 unit aparte
men. Tapi, tempat parkirnya 
ha nya untuk 200 (kendaraan). 
Ka lau kita hitung setengah dari 
penghuni punya kendaraan, mau 
dikemanakan 100 kendaraan 
lain nya?” ungkap Heru kepada 
war tawan kemarin (17/4).

Menurut dia, kondisi itu menun
jukkan lemahnya pengawasan 
dari Dinas Tata Ruang dan Dinas 

P2B DKI. Sebagai instansi yang 
memberi izin pembangunan, 
mereka seharusnya mengawasi 
dari awal sampai selesai. 

Heru menuturkan, jika petu
gas dinas benarbenar bekerja, 
pe langgaran tersebut bisa di
mi ni malisir. ”Me nurut saya, 
yang salah bukan pe rusahaan. 
Me reka izin dan sudah diizin
kan. Lalu, mereka mem bangun, 
me reka (pe ru  sa haan) tidak 
sa lah,” tegas dia.

Karena itu, Heru menekankan 
tidak akan menyalahkan perusa
haan. Dalam laporan yang akan 
diberikan kepada Gubernur 
DKI Joko Widodo, dia akan me
nyam paikan kondisi sesuai 
dengan bukti di lapangan. Selain 
aparte men di Kelapa Gading, 
ke marin rombongan pejabat 
Pem kot Jakut meninjau proyek 
pem bangunan gedung di Keca
matan Tanjung Priok.

”Di Jalan Yos Sudarso, ada pem
bangunan gedung 32 lantai, tidak 
ada lahan untuk UKM (usaha 
kecilmenengah). Harusnya kan 
ada. Ini juga jadi masalah dan tidak 
boleh terjadi dalam pem ba ngunan 
gedung selanjutnya,” ungkap Heru.

Secara keseluruhan, sambung 
dia, persentase kemungkinan 
ter  jadinya pelanggaran dalam 
se tiap proyek pembangunan 
ge   dung di Jakut mencapai 50 
per sen. Karena itu, Heru me
min ta Pem prov DKI memper
tim bangkan pem bagian tugas 
pe  ngawasan ge dung kepada 
ins  tansi di bawah Pemkot Jakut. 
Saat ini pengawasan gedung 
di ibu kota mutlak men jadi 
tang   gung jawab dinas P2B.

”Kalau memang sekiranya tidak 
sanggup, dibagi saja. Dinas me
nu gaskan sudin untuk ikut me
ngawasi supaya tidak terjadi 
pe langgaranpelanggaran seperti 
ini,” tegas Heru. 

Sementara itu, Kepala Kantor 
Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta 
Utara Mudarisin mengungkapkan, 
selain melanggar izin pem ba
ngunan, proyek gedung 32 lantai 
di Tanjung Priok tidak memiliki 
analisis dampak lingkungan 
(amdal). Padahal, setiap pem
ba  ngunan gedung seharusnya 
sudah dilengkapi amdal. Tanpa 
itu, pemerintah akan mengalami 
kesulitan memperhitungkan 
dampakdampak pembangunan 

terhadap lingkungan. ”Setiap 
instansi wajib melaporkan pem
buangan limbah kepada KLH,” 
terang dia.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sudin 
P2B Jakarta Utara Bambang Su
djimanto mengakui sudah terjadi 
pelanggaran dalam proyek pem
bangunan gedung di Kelapa 
Ga ding dan Tanjung Priok. Na
mun, pihaknya tidak bisa bertin
dak lantaran kewenangan berada 
di dinas P2B. Menurut dia, jika 
sudah terbukti melanggar, seha
rusnya pembangunan dihentikan. 
”Memang sudah melanggar, tapi 
tindakannya nanti bergantung 
dinas. Saya akan laporkan dulu 
kepada dinas,” ucapnya.

Dari kacamata Bambang, pe
lang  garan mendasar terlihat pada 
pro ses pembangunan. Gedung 
32 lantai di Tanjung Priok itu sudah 
sam pai tahap pemasangan kaca. 
Pa dahal, izin yang dimiliki peru
sa haan dan kontraktor dalam 
pro yek tersebut baru sampai pem
buatan struktur bangunan. ”Kalau 
sudah ada kacanya begitu, ya 
me langgar. Tapi, kami tidak me
miliki kewenangan untuk menin
dak,” ungkap dia. (syn/co1/hen)

”Setiap weekdays, ada satu hari 
di mana kami bertemu. Kebetulan 
temanteman sepa katnya malam 
ini,” urai Jade Bunny Illi, salah 
seorang founder klub tersebut.

Selain di satu malam kala week-
days, para penggemar motor gahar 
itu berkumpul setiap Ming gu di 
kawasan Thamrin–Sudir man. 
Namanya juga klub motor, se lain 
kumpulkumpul dan ngob rol, 
pertemuan itu diisi dengan berken
dara menelusuri jalanan kota.

Malam itu mereka baru beranjak 
dari bar saat hari hampir berganti. 
Helm, jaket, dan kaus tangan ada
lah aksesori yang wajib dike nakan 
sebelum menggeber motor mere
ka. Tidak lama kemudian, ter de
ngarlah raungan mesin dari motor
motor itu. Dari Melawai, mereka 
berkendara menuju Sudirman.

Walau bukan pembalap, ketika 
melihat jalanan mulai lengang, 
mereka pun saling berkejaran. 
Motormotor cepat itu melesat 

membelah jalanan. Menyisakan 
kelebatan dan raungan suara 
dari knalpot.

Wartawan koran ini sempat 
merasakan torsi motor Ducati saat 
menunggangi Hypermotard yang 
bertipe supermoto. Walau tidak 
mencicipi yang versi super bike, itu 
sudah cukup membuat geleng
geleng kepala. Sebab, ta ri kannya 
kencang. Bagaimana tidak, motor 
kekar itu diperkuat me sin 821 cc, 
sedangkan versi su perbike mencapai 
1200 cc. Tidak heran, kecepatan 
100 km/jam bisa dicapai hanya 
dalam waktu beberapa detik saja.

Mereka lalu menjajarkan motor 
di bawah flyover Semanggi. Ter
nya  ta tidak semua anggota mem
bawa motor superbike. Di antara 
mereka juga ada yang menung gang 
motor jenis lain, seperti Du cati 
Monster dan Diavel. Total ada se
belas motor yang berjajar malam 
itu. Jika diambil ratarata, satu mo
 tor harganya sekitar Rp 300 ju ta. 
Jadi, malam itu mereka me mar kir 
Rp 3,3 miliar di kawasan Semanggi.

Setelah berhenti sekitar satu 

jam, mereka kembali menggeber 
mo tornya berkeliling kota. Ken
dati memiliki motor kencang, 
yang sangat mungkin tidak terke
jar oleh motor polantas, mereka 
te tap mematuhi aturan lalulintas. 
Selama berkendara besama para 
mem ber DSO, tidak satu pun dari 
mereka menerobos traffic light 
meski jalanan sepi. ”Mematuhi 
lalulintas adalah aturan utama. 
Bagi kami, keselamatan tetap 
yang utama,” ucap Yose Ferdian 
Danury, sang ketua DSO. 

Hari ini rencananya komunitas 
yang beranggotakan 20 orang itu 
melakukan touring ke Kota Kem
bang. Lalu, pada Agustus men
datang, komunitas yang baru resmi 
dilaunching pada akhir Maret 
lalu di Kemang Village itu akan 
ramerame pergi ke Bali untuk 
me ngikuti Indonesia Ducati Week 
(IDW). Tidak hanya touring, mereka 
kerap menjajal kecepatan motor 
di Sirkuit Sentul, Bogor. Biasanya 
mereka sebulan sekali datang ke 
venue GP 500 pada 1997 silam itu. 

Menurut Yose, ada keasyikan 

yang berbeda antara touring dan 
menjajal trek balapan. ”Motor 
kami memang habitat aslinya di 
sirkuit. Jadi, asyik sekali bisa men
cobanya di tempat aslinya,” ucap 
lelaki yang juga arsitek itu. ”Kalau 
touring, kami lebih menik mati 
alam, menikmati perjalanan, ber
senangsenang bersama kawan
kawan,” tambah Jade yang juga 
pe milik tiga motor Ducati itu.

Tidak hanya asyik dengan anggo
tanya sendiri, DSO aktif menjalin 
relasi dengan para penggemar 
Ducati lainnya. Itu terbukti dari 
DSO yang sudah diakui oleh Ducati 
Club Owners yang berbasis di Bo
logna, Italia. Menurut Jade, dengan 
afiliasi resmi tersebut, banyak 
keun tungan yang diperoleh pihak
nya. Antara lain, mereka mendapat 
banyak informasi dan diundang 
dalam presidential meeting dari 
organisasi yang beranggotakan 
157 klub pemilik Ducati sejagat 
itu. Juni mendatang, Yose akan 
mewakili klubnya untuk menghadiri 
meeting yang berlangsung di 
Rimini, Italia. (co1/nar)

Vice President of Worldwide 
Nutrition Training Herbalife Rocio 
Medina mengatakan, mulanya 
obesitas dianggap bukan penyakit. 
Namun, seiring dengan jumlah 
penderita yang semakin bertam
bah, obesitas dianggap sebagai 
salah satu penyakit.

Untuk menangani obesitas, pe
nurunan berat badan bukan satu
satunya solusi. Sebab, orang kurus 
bukan berarti bebas dari obesitas. 
Rocio menjelaskan, obe sitas 
berkaitan dengan pro porsi lemak 
tubuh yang berle bi  han. ”Jadi, 
orang kurus dengan lemak tinggi 
pada perut juga bisa disebut obe
sitas,” jelasnya dalam tur kesehatan 
Asia Pasifik Her ba life di Senayan 
City kemarin (17/4).

Idealnya, lanjut Rocio, lingkar 
perut adalah 88 sentimeter untuk 
perempuan dan 102 sentimeter 
untuk lakilaki. Tidak peduli be
ra pa pun tinggi badan seseo rang. 
Meski demikian, angka itu tidak 

selamanya akurat. Sebab, itu ber
gan tung pada kondisi tubuh ma
singmasing. Misalnya, kadar 
glukosa dalam darah, senyawa 
trig liserida, kolesterol, dan teka nan 
darah yang harus dicek ke dokter. 

Lalu, apa penyebab obesitas? 
Ku rang olahraga menjadi salah 
satunya. Apalagi jika ditambah 
dengan konsumsi makanan ber
lemak yang berlebihan, serta 
ga ya hidup tidak sehat. Karena 
itu, seseorang perlu berbenah 
de ngan membiasakan gaya hidup 
sehat dan berolahraga.

Menurut Rocio, perubahan 
ke cil, namun dilakukan secara 
ber kesinambungan, akan lebih 
baik untuk kesehatan tubuh. 
Mi sal nya, lari dua kali seminggu, 
jalan kaki yang dimaksudkan 
untuk olahraga, ataupun olahraga 
lain nya. Yang terpenting, semua
nya harus disertai motivasi untuk 
hidup lebih sehat. 

Kemudian, untuk makanan, 
perlu diperhatikan konsumsi 
kar  bo hidrat dan lemak. Sebe
lum nya, banyak orang yang 

me  ngonsumsi karbohidrat dan 
se  dikit lemak. Kini konsumsi 
le mak dan karbohidrat jumlahnya 
sama besar. Nah, lemak tersebut 
akan mudah tersimpan dalam 
tubuh sehingga bisa menim
bul kan obesitas.

Agar obesitas tidak semakin 
bertambah, lanjut Rocio, asupan 
gizi perlu dijaga. Yakni, mengon
sumsi sayur, daging, atau maka nan 
lain yang direbus. Sebisa mung kin 
hindari makanan yang digoreng. 
Suplemen juga bisa dikonsumsi 
untuk membantu memenuhi 
kebutuhan nutrisi tubuh. 

Yang perlu diperhatikan, tambah 
Rocio, obesitas tidak hanya diala
mi orang dewasa. Saat ini obesitas 
pa da anak juga semakin meng
kha watirkan. Lemak jahat yang 
menumpuk pada tubuh anak 
dikha watirkan bisa menga ki batkan 
komplikasi. Bahkan, anak bisa 
meninggal pada usia yang lebih 
muda. Karena itu, orang tua harus 
memberi contoh ten tang asupan 
nutrisi dan olahraga yang baik 
pada anak. (puj/co1/hen)

Handi Paulus Remos, ketua RT 
09/07; dan Leni, 36, kerabat Acun; 
masih diperiksa petugas. ”Kami 
juga berharap, pelaku segera 
kembali sehat agar proses hukum 
berjalan,” ujar dia.

Sementara itu, Kapolsek Kramat 
Jati Kompol Handini menuturkan, 
motif pembunuhan tersebut di
duga karena tersangka kesal 
ke kasihnya kerap menghabiskan 
uang dan minta dinikahi. ”Akibat 
tuntutan korban, tersangka 
kemudian marah dan menikam 
korban,” ungkap Kapolsek. Meski 
begitu, pihaknya masih memer
lukan keterangan tersangka. 
Pi haknya juga telah menyita 

beberapa barang bukti berupa 
balok kayu dan pisau. 

Sebelumnya, Rabu (16/4) Acun 
dan Murniasih terlibat cekcok. 
Setelah itu, Acun yang tidak 
mam pu menahan emosi menikam 
Mur niasih dengan pisau dan 
me mukul dengan balok kayu. 
Pe ristiwa itu terjadi di rumahnya 
di Jalan Masjid Bendungan, Ca
wang, Kramat Jati, Jaktim. Mur
niasih mendapat luka tusuk di 
leher belakang, luka robek di 
kepala belakang, dan luka sayat 
di dagu bawah. 

Paulus Remos menuturkan, 
Murniasih ditemukan Rabu 
(16/4), sekitar pukul 18.30. Saat 
itu Handi baru pulang dari tempat 
kerja di daerah Semanggi, Jakarta 
Selatan. Handi mendapati rumah 

dalam keadaan terkunci rapat 
dan gelap. ”Ya, pintunya diketuk 
gitu. Tapi, nggak ada jawaban,” 
kata Paulus saat dihubungi me
lalui telepon. 

Handi yang mengira tidak ada 
orang di rumah sempat pergi ke 
ru mah tetangga dan mencari 
ayah nya. Saat kembali, pintu 
ru mahnya sudah terbuka. Dia 
menemukan Acun yang bersim
bah darah. Handi yang panik 
se gera melapor ke ketua RT dan 
menghubungi polisi. 

Polisi yang datang kemudian 
melakukan indentifikasi setengah 
jam. Murniasih kemudian dibawa 
ke RS Polri, Kramat Jati, untuk di
autopsi. Acun juga dibawa ke tem
 pat yang sama untuk dilaku kan 
penanganan medis. (all/co1/hen)

Di situ te lah ada seorang flag-
man yang akan me run dingkan 
jumlah taruhan. Uang taruhan 
yang terkumpul biasanya men
ca pai 500 ribu sekali jalan. Sete
lah uang terkum pul di flagman, 
para pembalap meng-geber me
sin mobil. Trek nya hanya berjarak 
250 meter. Jalan di depan Mal 
Senayan City dijadikan garis start 
dan finis di traffic light SUGBK. 

”Satu, dua, tiga,” teriak flagman 
menandai dimulainya lomba. 
Aturannya, para pembalap tidak 
diperbolehkan saling salip karena 
sifatnya drag race atau balapan 
di trek lurus. Sesampainya di garis 
finis, mobilmobil itu me ngam bil 
arah putar balik ke Mal Senayan 
City. Pemenangnya akan langsung 

menuju ke arah flagman guna 
mengambil hadiah taruhan. Dan, 
balapan terus berjalan se perti itu.

Balap mobil tersebut tentu saja 
meresahkan pengguna jalan lain. 
Bahkan, beberapa pengendara 
motor takut melintas. Sebab, 
kejadian Minggu (22/9) pada 
tahun lalu tentu masih diingat. 
Saat itu dua orang tewas dan 
de lapan orang lainnya lukaluka 
akibat kecelakaan beruntun di 
Jalan Asia Afrika.

Kecelakaan tersebut disebabkan 
balap liar Sedan Toyota Altis B 
1469 NBB milik David, 22, yang 
menabrak mobil Honda Accord 
B 8049 AG. Mobil lalu membentur 
sedan Vios B71 AL yang dikendarai 
Fran Yanwar Indra Putra. Selan
jutnya, sedan menghantam Mer
cedes Benz B 2354 KA yang d i
ke mudikan Ferial Akbar.

Kapolsektro Setia Budi AKBP 
Tri Suhartanto mengaku belum 
meninjau langsung balap mobil 
di depan Mal Senayan City terse
but. ”Kalau memang ada (balap 
mobil liar), ya harus kita tindak” 
ujar dia saat dikonfirmasi melalui 
telepon kemarin (17/4). 

Tri menjelaskan, kecelakaan tra
gis yang terjadi tahun lalu se ha
rusnya menyadarkan para pem balap 
tentang bahaya balap liar di jalan 
tersebut. Karena itu, pihaknya akan 
segera meninjau dan berkoordinasi 
dengan seluruh jajaran polsek. 
Sebab, lokasi balap liar itu ber ba
tasan dengan wilayah Polsek Tanah 
Abang dan Polsek Kebayoran Baru. 
”Apabila dari hasil tinjauan memang 
benar, ke depannya kami akan 
menga dakan operasi gabungan 
untuk memberantas aksi tersebut,” 
ungkapnya. (all/co1/hen)

 ■ Pakai...
Sambungan dari Hal 13

 ■ kiPP...
Sambungan dari Hal 13

 ■ 50 Persen...
Sambungan dari Hal 13

 ■ rP 3,3 miliar...
Sambungan dari Hal 13

 ■ tubuh...
Sambungan dari Hal 13

 ■ setelah...
Sambungan dari Hal 13

 ■ balaP...
Sambungan dari Hal 13

Rancang Inkubator Khusus Bayi Kembar

Sudin Tak Punya Kewenangan Menindak

Setiap Bulan Datangi Sentul

Konsumsi Makanan yang 
Direbus Lebih Baik

Kesal karena Kekasih 
Kerap Habiskan Uang

Polisi Andalkan Operasi Gabungan

Bawaslu Minta KIPP Baca UU Pemilu

BEKASI – Keterlambatan kereta 
rel listrik (KRL) jurusan Bekasi–
Jakarta Kota berujung demo 
kemarin (17/4). Sejak pukul 07.00, 
ratusan penumpang KRL di Stasiun 
Bekasi, Jawa Barat, mengamuk. 
Mereka nekat masuk ke jalur kereta 
dan memblokade stasiun. Akibat

nya, KRL dan kereta api (KA) jarak 
jauh tujuan Jawa Tengah dan Jawa 
Timur terhambat.

Menurut keterangan Humas 
PT KAI Daops 1 Jakarta Agus 
Ko ma rudin, demo terjadi se te
lah bebe rapa penumpang ber
te riak untuk memprotes ke ter

lambatan jadwal pem berangkatan 
KRL. Awalnya, hanya be berapa 
orang yang mengeluh. Namun, 
karena ter provokasi, hampir 
seluruh penumpang ber demo. 
”Sebenarnya KRL sudah siap 
be rangkat jam 07.00. Tapi, saat 
ini posisinya memang terlambat,” 

ucap dia kepada Jawa Pos.
Meski mengaku salah, Agus 

menyayangkan sikap para pe
numpang. Menurutnya, PT KAI 
maupun PT Kereta Commuter 
Jabodeta bek (KCJ) selalu bersedia 
menerima masukan mau pun 
kritik. Jika pelayanan di Stasiun 

Bekasi dinilai kurang maksimal, 
seha rusnya penum pang me
nyampaikan kritik dengan cara 
yang lebih bijak. ”Kalau mau 
kritik bo leh, tapi jangan dengan 
mengacungkan jari tengah. Kita 
duduk bersama cari solusi,” 
ujarnya. (syn/co1/oni)

Penumpang KRL 
Blokade Stasiun

Mimah menegaskan, sebagai 
lembaga yang berperan sebagai 
’’wasit’’, Bawaslu harus bekerja 
sesuai aturan, bukan asal me
nindak semaunya. Sebab, pem
be rikan sanksi harus melalui 
me kanisme yang tepat. ’’Kasus 
pe langgaran pemilu tidak se
mua nya bisa dibawa ke Ga kum
du,’’ terang Mimah. Karena itu, 
Mi mah meminta KIPP menje
las kan, pelanggaran seperti apa 
yang perlu ditindaklanjuti. Pihak
nya siap meneruskan laporan 
yang ada sesuai klasifikasinya.

Mimah juga balik mengkritisi 
KIPP. Menurut dia, KIPP belum 
me mahami UU Pemilu. ’’Silakan 
ba  ca saja lagi UU dan aturannya,’’ 
sin  dir mantan aktivis Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) itu. 
Pada bagian lain, dugaan money 

politics yang dilakukan dua caleg 
di Jakarta Barat mulai ditindak
lan juti panwaslu. Dua caleg itu 
adalah kader Gerindra yang maju 
se bagai caleg DPR Aryo Joyo ha
di kusomo dan caleg DPRD DKI 
Rani Mauliani. 

Ketua Panwaslu Jakarta Barat 
(Jakbar) Abdul Rouf meng ung
kapkan, Aryo diduga membagi
bagikan uang dan barang kepada 
warga pada saat tahap pemilu 
memasuki hari tenang. Untuk 
kasus Rani, ada laporan bahwa 
dia bekerja sama dengan KPPS 
untuk memberikan formulir C6 
(undangan mencoblos) kepada 
warga yang bukan pemilih. ”Ke
dua nya sudah masuk Gakumdu, 

tung gu saja hasilnya setelah 
sidang hari ini (18/4),” katanya 
kepada Jawa Pos. Hingga kemarin 
Panwaslu Jakbar masih menggelar 
si dang Gakumdu bersama 
kejaksaan dan kepolisian untuk 
memastikan apakah benar dua 
caleg itu melanggar pemilu.

Hingga tadi malam Aryo belum 
bisa dikonfirmasi. Ketua DPD 
Par tai Gerindra DKI Jakarta M. 
Tau fik mengakui ada caleg Gerin
dra yang dilaporkan atas dugaan 
politik uang atas nama Aryo. Na
mun, untuk kasus Rani, dia belum 
mendapat laporan. Meski de
mikian, Taufik dengan tegas mem
bantah tuduhan tersebut. ”Kami 
sudah melakukan klari fi kasi dan 
tuduhan money politics itu tidak 
benar,” ujar dia. (riz/co1/oni)


