
INTERNATIONAL MEDIA, SENIN 9 JANUARI 2017

Agus Gunakan Hasil “Gerilya” 
di Lapangan Bekal Debat Cagub

JAKARTA (IM) - Calon 
gubernur DKI Jakarta, Agus Ha-
rimurti Yudhoyono, mengatakan 
bahwa pengalaman yang ia ambil 
selama bertemu warga akan men-
jadi bekal untuk debat calon pada 
Pemilihan Kepala Daerah 2017.

“Tentu gerilya lapangan benar-
benar memberikan gambaran 
langsung. Jadi belajar itu dari buku, 
dari orang, dan dari lapangan. Ini-
lah yang saya lakukan,” kata Agus 
di sela kampanye di kawasan RW 
02 Meruya, Kembangan, Jakarta 
Selatan, Minggu (8/1) pagi.

Dengan “bergerilya”, Agus 
bisa mengonfirmasi kebenaran 
informasi dan perkembangan di 
suatu wilayah yang terjadi. Misal-
nya, Agus mendengar kabar men-
genai lingkungan dan sungai yang 
sudah bersih. Setelah mengecek di 
lapangan, ia menilai masih ada juga 
tempat yang belum bersih.

“Lingkungan yang katanya 
sudah bagus bersih segala macam, 
ya buktinya itu bagian kecil sekali, 
yang lain-lain juga masih parah. 
Kita datengin sungai-sungai 
perkampungan ataupun hunian-
hunian yang masih sangat parah 
kondisinya,” ujar Agus.

Dengan melihat langsung ke 
lapangan, Agus yakin bisa menda-
pat potret utuh yang bisa dipakai 
untuk melengkapi program visi-
misinya jadi cagub DKI. “Dengan 
saya turun ke lapangan, saya belajar 
dalam arti yang positif, dalam arti 
mendengar aspirasi dan melihat 
langsung kondisi, sehingga benar-
benar memiliki pemahaman yang 
nyata,” ujar Agus.

Debat calon gubernur dan 
wakil gubernur DKI Jakarta akan 
dimulai pada 13 Januari 2017.

Kenakan Jas Biru
Ketua Divisi Komunikasi 

Publik Partai Demokrat Imelda 
Sari angkat bicara soal foto  
yang berbalut jas warna biru 
seperti jas Partai Demokrat 
dalam suatu acara. Foto itu 
sempat menimbulkan per-
tanyaan soal kepastian Agus 
akhirnya resmi menjadi kader 
Partai Demokrat. 

“Kemarin kan ada acara 
yang dilakukan oleh BMD (Bari-
san Muda Demokrat). Poinnya 
bukan soal itu. Memang dia 
yang diajukan Demokrat. Kami 
enggak ngomongin Agus kader, 
saya enggak bisa bilang bahwa 
dia ini kader. Bahwa dia anak 
ketua umum kami. Itu sudah 
jelas,” kata Imelda saat di-
hubungi, Minggu (8/1).

Dia menambahkan, Agus 
memakai jas partai karena saat itu 
menghadiri acara BMD dan hal 
tersebut, menurut Imelda, bukan 
suatu masalah. Meski demikian, 
Imelda tak membantah bahwa 
Agus memang dekat dengan Par-
tai Demokrat. “Meski belum ada 
pengukuhan resmi, tapi jiwanya 
sudah merepresentasikan pikiran 
yang menjadi pikiran teman-
teman di Demokrat,” katanya.

Saat ditanya apakah ada ren-
cana dari Partai Demokrat un-
tuk mengukuhkan Agus sebagai 
kader, ia menjawab, Demokrat 
saat ini ingin memfokuskan diri 
pada pemenangan Pilgub DKI 
Jakarta.”Insya Allah tentu kami 
sangat bangga dengan Mas 
Agus dan akan dengan tangan 
terbuka pada saatnya nantilah 
itu,” tutur Imelda.

Sebelumnya, beredar foto 
Agus mengenakan jas ber-
warna biru layaknya jas Partai 
Demokrat dalam sebuah acara. 
Foto tersebut seolah menge-
sankan Agus telah resmi men-
jadi kader Demokrat. 

Selama ini, Agus belum men-
jadi kader partai dan hanya bersta-
tus calon gubernur yang diusung 
Partai Demokrat meskipun sang 
ayah yang memimpin partai itu. 
Sebelum terjun ke dunia politik, 
Agus lebih banyak menghabiskan 
waktunya sebagai seorang perwira 
TNI Angkatan Darat.   osm

JAKARTA (IM) -Pemilihan 
Gubernur DKI Jakarta sebentar 
akan memasuki tahapan penting, 
35 hari lagi masyarakat Ibu Kota 
akan menentukan pemimpinnya. 
Partai politik sebagai pendukung 
kandidat pasangan yang akan ber-
tarung pada Pilkada DKI Jakarta 
Februari mendatang, terus me-
manaskan mesin politiknya guna 
memenangkan gacoan-nya, salah 
satunya Partai Gerakan Indonesia 
Raya (Gerindra).

Ketua Umum Partai Ger-
indra Prabowo Subianto men-
ginstruksikan seluruh kadernya 
untuk melakukan kerja keras demi 
memenangkan pasangan calon 
gubernur DKI Jakarta nomor 
urut tiga, Anies Rasyid Baswedan 
dan Sandiaga Salahuddin Uno. 
“Karena itu tugas kita jelas, 35 hari 
tidak lama saya minta semua turun 
seluruhnya, kalian sudah jelas tugas 
kita adalah memenangkan Anies 
dan Sandi,” kata Prabowo saat 
berpidato di ribuan kadernya di 
Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 
Minggu (8/1).

Purnawirawan Jenderal bin-
tang tiga itu mengungkapkan 
bahwa dengan memenangkan 
Anies-Sandi sama dengan me-
nyelamatkan Negara Indonesia. 
“Kalau kau menangkan mereka 
Insya Allah kalian selamatkan masa 
depan bangsa Indonesia, memi-
lih merah putih, dan memilih 
pemimpin yang tidak bisa diso-
gok,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Prabowo me-
negaskan, ini adalah perjuangan 

untuk menetukan arah bangsa 
Indonesia kedepannya, selain arah 
Jakarta. “Karena itu perjuangan 
pilkada penting, jika tidak ingin 
Indonesia dirusak bangsa lain, jika 
tidak ingin dijajah lagi,” tutupnya.

Panitia melarang peserta 
masuk membawa anak-anak ke 
area Rapat Kader Partai Gerindra 
se-DKI Jakarta di Hall D2 JI 
Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 
Minggu (8/1).

“Anaknya jangan dibawa 
masuk, pak. Daripada nanti dis-
emprit Bawaslu,” kata salah satu 
panitia ketika salah satu peserta 
hendak masuk ke arena rapat 
kader bersama anaknya.

Rapat Kader bertema “Kader 
Gerindra Siap Memenangkan 
Pilkada DKI Jakarta 2017 dan 
Pilpres 2019” itu direncanakan 
dihadiri 8.000 kader Partai Ger-
indra se-DKI Jakarta. Pasangan 
calon Gubernur dan Wakil Gu-
bernur DKI Jakarta Anies Rasyid 

Baswedan-Sandiaga Salahuddin 
Uno dijadwalkan hadir pada acara 
yang dimeriahkan dengan hiburan 
musik dangdut itu.

Kampanye Anti-Hoax
Enam daerah di Indonesia 

menggelar deklarasi Komunitas 
Masyarakat Indonesia Anti-Hoax. 
Salah satunya di Ibu Kota DKI 
Jakarta saat acara car free day di 
Bundaran Hotel Indonesia (HI). 
Bagi Calon Gubernur DKI Jakarta 
Anies Rasyid Baswedan hal itu 
sangatlah positif. Dirinya sangat 
mendukung langkah tersebut. 
Terlebih lagi, lanjut Anies, dirinya 
sering diterpa isu tak benar.

“Setuju banget dengan acara 
itu. Apalagi saya sering jadi korban 
berita bohong,” kata Anies saat 
hadiri Maulid Nabi di DPP PKS 
Jalan TB Simatupang, Jakarta 
Selatan, Minggu (8/1).

Pasangan calon nomor urut 
tiga itu mengaku, dirinya beserta 
tim kampanye berjanji tidak akan 
pernah menyebarkan berita bo-
hong atau hoax. Karenanya, hal itu 
hanya akan memberikan kebodo-
han bagi masyarakat Jakarta.

Anies yang berpasangan den-
gan Sandiaga Salahuddin Uno 
itu telah menduga kabar hoax 
akan sangat kencang ketika pesta 
demokrasi seperti saat ini. Oleh 
sebab itu, dirinya dari awal pen-
calonan telah menyiapkan anti-
siapsi guna menghindari berita 
bohong. “Antisipasi sudah dari 
awal. Kalau kita tidak membuat 
hoax namun harus kerja nyata 
saja,” katanya.   mei

Prabowo Instruksikan Seluruh Kader 
Gerindra Menangkan Anies-Sandi

Pemilihan Anggota KPU dan Bawaslu 
Rawan Disusupi Konfl ik Kepentingan 
Hingga kini Komisi II belum mengeluarkan 
sikap resmi terhadap seleksi calon anggota  
KPU dan  Bawaslu.Namun  hasil seleksi ta-
hap kedua calon anggota KPU dan Bawaslu 
berpotensi ditolak Komisi II karena dinilai 
masih ada yang memiliki persoalan.

tahun. Dalam aturan sebelumnya, 
disebutkan usia paling rendah 35 
tahun. Hal ini akan menjadi simpang 
siur jika RUU disahkan sebelumnya 
proses seleksi selesai.

Selain itu, Jojo memper-
masalahkan soal kualifi kasi calon 
penyelenggara pemilu yang akan 
lebih mendetail dalam RUU Pe-
nyelenggaraan Pemilu.”Mestinya 
bisa jadi roadmap mencari penye-
lenggara pemilu yang kompeten 
dan kredibel,” kata Jojo.

Dalam kesempatan yang 
sama, anggota Komisi II DPR RI 
Arif  Wibowo memastikan bahwa 
undang-undang yang lama tidak 
akan bertentangan dengan RUU 
Penyelenggaraan Pemilu. Menurut 
dia, secara keseluruhan, tak ada pe-
rubahan signifi kan mengenai pros-
es rekrutmen dan seleksi.”Apakah 
nanti dilakukan perbaikan, silakan 
saja. Misalnya selama ini syaratnya 
normatif, mungkin bisa dileng-
kapi,” kata Arif.

Saat ini, 36 orang calon ang-
gota KPU dan 22 calon anggota 
Bawaslu sudah memasuki seleksi 
tahap ketiga. Pada 16 Januari 2017 
mendatang, para calon anggota 
KPU dan Bawaslu akan menjalani 
tes kesehatan lanjutan, diskusi 

kelompok, dan wawancara.
Setelah tahapan ini, Tim Selek-

si akan memilih 14 nama calon 
anggota KPU dan 10 nama calon 
anggota Bawaslu yang selanjutnya 
diajukan ke Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).

Tak Ada Alasan Menolak
Anggota Komisi II DPR RI 

Arif  Wibowo mengatakan, hingga 
kini Komisi II belum mengeluar-
kan sikap resmi terhadap seleksi 
calon anggota  KPU dan  Ba-
waslu.Hal tersebut menanggapi 
pernyataan Ketua Panitia Khusus 
(Pansus) Rancangan Undang- 
Undang Pemilu Lukman Edy 
yang memperkirakan calon-calon 
tersebut akan ditolak DPR.

“Sampai saat ini tidak ada 
alasan untuk menolak hasil seleksi 
calon KPU dan Bawaslu karena 
belum rapat,” ujar Arif  dalam dis-
kusi di Jakarta, Minggu (8/1).

Meski begitu, Arif  tak me-
nampik adanya hak Komisi II un-
tuk menolak calon yang diajukan 
tim seleksi. Namun, menurut dia, 
apa yang diutarakan Lukman bu-
kan merupakan sikap keseluruhan 
Komisi II. “Kalau ada wacana yang 
dilempar, kritisi juga alasan apa untuk 

menolak calon tersebut,” kata Arif.
SebelumnyaLukman mem-

perkirakan hasil seleksi tahap kedua 
calon anggota KPU dan Bawaslu 
berpotensi ditolak oleh Komisi II 
karena dinilai masih ada yang memi-
liki persoalan. “Salah satu persoalan 
yang menjadi sorotan adalah masih 
adanya keanggotaan Pansel (Panitia 
Seleksi) calon anggota KPU dan 
Bawaslu yang merangkap jabatan 
sebagai komisaris BUMN, pejabat 
PNS, dan sebagai penyelenggara 
pemilu. Rangkap jabatan tersebut 
dinilai bertentangan dengan amanah 
UU,” kata Lukman melalui siaran 
persnya.

Menurut Lukman, beberapa 
fraksi di DPR RI sejak awal sudah 
mengingatkan adanya persoalan 
hukum pada keanggotaan Pansel 
calon anggota KPU dan Bawaslu 
yakni merangkap jabatan yang 
dapat menimbulkan ekses sarat 
kepentingan.

Politisi PKB ini juga menyoro-
ti, adanya temuan komunikasi 
intensif  antar-anggota Pansel den-
gan calon anggota KPU dan Ba-
waslu. Hal ini tentunya melanggar 
etika seperti yang terjadi pada saat 
rekruitmen anggota Ombudsman 
RI pada tahun 2016.   han

JAKARTA (IM) -  Presidium 
Komite Independen Pemantau 
Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengkritik 
proses seleksi calon anggota Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang 
tengah berjalan. Menurutnya, proses 
pemilihan anggota  Bawaslu dan  
KPU untuk periode 2017 rawan 
disisipi kepentingan tertentu. Se-
bab beberapa anggota tim seleksi 
menduduki jabatan strategis yang 
dikhawatirkan akan memunculkan 
konfl ik kepentingan.

“Misalnya, ketua timsel menja-
bat komisaris BUMN yang dianggap 
sebagian kalangan bahwa ini akan 
berpotensi berpihak pada salah satu 
kandidat,” kata Jojo dalam diskusi di 
Jakarta, Minggu (8/1).

Ketua tim seleksi (timsel), 
Saldi Isra, memang menjabat 
sebagai Komisaris Utama PT Se-
men Padang sejak Mei 2016. Jojo, 
tanpa menyebut nama, kemudian 
mengatakan bahwa ada anggota 
timsel yang merupakan bagian 
dari penyelenggara pemilu aktif. 
Ia khawatir ada subjektifi tas dalam 
memilih karena sebagai sesama 
anggota penyelenggara pemilu.

“Tentu saja jadi sangat rawan 
akan konfl ik kepentingan karena 
sesama penyelenggara pemilu,” 
kata Jojo.

Karena itu, Jojo meminta 
timsel lebih transparan dalam 
memperkenalkan para kandidat 
anggota Bawaslu dan KPU. Ia me-
nilai, indikasi ketidakjelasan model 
penyelenggaraan pemilu tersirat 
dari proses seleksi. Masyarakat di-
anggap belum mengetahui secara 
menyeluruh latar belakang calon 
penyelenggara negara yang akan 
mengatur jalannya pesta demokrasi 
mulai 2017 hingga 2022. “Publik 
jadi tidak bisa tracking masing-
masing calon,” kata Jojo.

Tim Seleksi Calon Anggota 

KPU-Bawaslu meloloskan 58 dari 
517 orang pada tes tahapan kedua. 
Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 
orang calon anggota komisioner 
KPU dan 22 calon anggota Ba-
waslu. Dari 58 orang tersebut, 35 
persen di antaranya perempuan.

Jojo mengatakan, semestinya 
pemerintah harus terlebih dulu 
mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilu karena di dalamnya diatur 
soal syarat penyelenggara pemilu. 
“Kenapa tidak menunggu sistem 
pemilu seperti apa, baru bisa 
menuliskan model apa penyeleng-
garanya. Kalau sudah jelas baru 
rekrutmen jalan,” ujar Jojo.

Salah satunya yakni Pasal 89 
Ayat 1 huruf b yang mengatur syarat 
usia anggota KPU paling rendah 45 

PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk.
(“Perseroan”)
PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2017
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Strata Lantai 5
  Hotel  Alila Jakarta
  Jl. Pecenongan, Kav. 7-17, Jakarta 10120
Agenda Rapat: 
1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. 

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (“UUPT”), penggantian Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu disetujui 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Oleh karena itu, Perseroan mengajukan 
agenda ini di dalam Rapat.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 
Sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Oleh karena itu, 
Perseroan mengajukan agenda ini di dalam Rapat.

Catatan:
1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan Kolektif, 
hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (”DPS”) Perseroan di Biro Administrasi 
Efek (”BAE”) Perseroan, PT. Electronic Data Interchange Indonesia, pada tanggal  
6 Januari 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para 
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat 
pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(”KSEI”) pada tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB. 

3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya 
dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan 
(“Surat Kuasa”) dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris 
dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang 
mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor 

Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430. 
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari 

kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk 

membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan tanda jati diri berupa KTP/
paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham 
berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat 
untuk membawa dan menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta 
akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir. Khusus untuk 

Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank 
kustodian.

5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam 
kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat 
diselenggarakan.

6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir 
telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat 
dimulai.

Jakarta, 9 Januari 2017
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN 
Guna memenuhi ketentuan 
Pasal 6 Peraturan Pemerintah 
Nomor 15 tahun 1999 tentang 
Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu 
Yang Dapat Dikompensasikan 
Sebagai Setoran Saham, Direksi 
PT PURVEYOR INDONESIA, suatu 
perseroan terbatas yang didirikan 
menurut hukum Negara Republik 
Indonesia dan berkedudukan di 
Jakarta Selatan (“Perseroan”), 
dengan ini mengumumkan 
bahwa Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan  telah 
menyetujui untuk melakukan 
konversi  piutang pemegang 
saham kepada Perseroan 
menjadi modal Perseroan sebesar 
Rp 74.940.000.000,- (tujuh puluh 
empat miliar sembilan ratus empat 
puluh juta Rupiah).

Jakarta, 9 Januari 2017
Direksi Perseroan

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO 
Calon gubernur DKI Jakarta

PRABOWO SUBIANTO 
Ketua Umum Partai Gerindra

Djarot Minta Tim Kampanye Laporkan 
Pengeroyokan Widodo ke Bawaslu

JAKARTA (IM) - Calon 
wakil gubernur DKI Jakarta Djarot 
Saiful Hidayat mengatakan, penge-
royokan yang dialami Widodo 
merupakan tindak pidana terkait 
Pilkada. Dia akan meminta tim 
kampanyenya untuk melaporkan 
peristiwa ini ke Bawaslu DKI Ja-
karta.

“Harusnya Bawaslu, nanti 
saya akan bilang sama tim kam-
panye untuk juga melaporkan ini 
dalam bentuk pidana Pilkada,” 
ujar Djarot.

Niat itu disampaikan Djarot 
di Bumi Perkemahan Cibubur, 
Jakarta Timur, Sabtu (7/1) lalu.
Djarot mengatakan, peristiwa yang 
menimpa Widodo terjadi karena 
kedatangan Djarot ke Jelambar 
untuk berkampanye. Widodo dan 
pelaku berseteru karena kedatan-
gan Djarot di kawasan itu.

“Kalau saya enggak turun ke 
sana, enggak ada pemukulan ini. 
Betul enggak? Korban mendamp-
ingi saya kemudian ada cekcok 
di situ. Sehingga didatangi pada 

malam harinya,” ujar Djarot.
Peristiwa pengeroyokan Wido-

do bermula saat dia mengawal 
kampanye “blusukan” Djarot.

Ketika itu, sempat ada be-
berapa orang yang mencoba men-
ghalangi “blusukan” itu.

“Yang kemarin (bilang) haram-
haram itu. Terus saya bilang ‘eng-
gak ada yang haram’. Dia langsung 
nunjuk (bilang) ‘awas lu ya’,” ujar 
Widodo.

Widodo mengaku mengenal 
pengeroyoknya. Mereka adalah tet-
angganya sendiri yang mendukung 
calon pasangan lain.

Saat sedang duduk di war-
ung, Widodo dihampiri 10 orang 
tetangganya itu dan langsung 
dikeroyok. Setelah pengeroyokan 
tersebut, Widodo dilarikan ke 
rumah sakit untuk mendapatkan 
perawatan.

Ketua RT 011/02 Kelurahan 
Wijaya Kusuma, Suharyoto (52), 
menceritakan peristiwa pemukulan 
terhadap Widodo (52), relawan 
calon gubernur dan wakil guber-

nur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama atau Ahok-Djarot Saiful 
Hidayat. Berdasarkan informasi 
yang didapat dari saksi mata ke-
jadian, Widodo disebut berkelahi 
dengan I. “Dari laporan, yang 
ngegebukin namanya I, (sedang-
kan) yang lain mengelilingi saja. 
Salah satu warga yang ngomong 
seperti itu,” kata Suharyoto saat 
ditemui di rumahnya, Wijaya 
Kusuma, Grogol Petamburan, 
Jakarta Barat, Sabtu (7/1).

Suharyoto tak menyebutkan 
siapa saksi mata tersebut. Namun, 
kata dia, saksi mata tersebut beru-
saha melerai perkelahian yang 
menyebabkan Widodo tersungkur. 
Niat baik itu urung terlaksana lan-
taran dihalangi oleh teman-teman 
I. Para pelaku kemudian meminta 
si saksi mata untuk pergi.”(Setelah 
pulang ke rumah) Si orang itu 
(saksi mata) balik lagi (ke lokasi 
pemukulan) dan melihat korban 
sudah luka,” katanya.

Kendati demikian, Suharyoto 
tak bisa memastikan apakah be-
nar ada pelaku pemukulan selain 
I. Sebab berdasarkan informsi 
dari saksi mata, dia tak mengeta-
hui persis awal mula perkelahian 
tersebut.   ber

DJAROT SAIFUL HIDAYAT 
Calon wakil gubernur DKI Jakarta

BONEK PULANG
Pendukung Perseba-

ya yang biasa disebut 
Bonek dikawal pihak 

Kepolisian dan TNI 
saat akan kembali ke 

daerahnya di Band-
ung, Jawa Barat, 

Minggu (8/1). Usai 
menerima keputusan 

dipulihkannnya status 
Persebaya menjadi 
anggota PSSI pada 

Kongres Tahunan 
PSSI di Bandung, para 

pendukung Perse-
baya itu kembali ke 

daerah asalnya.
IDN/ANTARA

DISKUSI PENYELENGGARAAN PEMILU
Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo (kiri) bersama dua 
Anggota Presidium KIPP (Komite Independen Pemantau 
Pemilu) Jojo Rohi (kedua kiri) dan Kaka Suminta (kanan) 
serta Anggota Divisi Kajian KIPP Adrian Habibi (kedua 
kanan) menjadi pembicara dalam diskusi penyelenggaran 
pemilu di Jakarta, Minggu (8/1). Diskusi itu membahas kin-
erja panitia seleksi calon penyelenggara pemilu. 

IDN/ANTARA
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