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Kondisi Psikologi 
Korban Persekusi 
Dipantau

Kondisi korban perseku-
si, AJ (13), masih trauma 
pascapenelanjangan dan 
pengarakan yang dilakukan 
pelaku di Kampung 
Rawabambu, Bekasi Utara, 
Kota Bekasi, pekan lalu. 

Pemerintah Kota Bekasi 
melalui Dinas 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) memantau per-
kembangan psikologi AJ, 
seusai dipersekusi.

"Kami akan memantau 
perkembangan psikologi kor-
ban dan terus melakukan 
konseling," kata Kasi 
Perlindungan Khusus Anak 
DPPPA Kota Bekasi, Mini, di 
kediaman AJ, Senin (16/4).  

Menurut dia, pihaknya 
akan memantau selama se-
pekan ke depan untuk per-
kembangan psikologi AJ. 
Apabila belum ada perkem-
bangan yang berarti, pihak-
nya akan merujuk ke tim 
psikolog yang ada di 
Kampus Unisma Bekasi. 
"Sampai saat ini, korban 
masih enggan keluar rumah 
dan belum mau pergi ke se-
kolah," tuturnya.

Korban merupakan sis-
wa SMP di salah satu seko-
lah swasta di Kota Bekasi. 
Dia berharap, mendapat du-
kungan dari keluarga dan 
lingkungan sekitar untuk 
memulihkan trauma yang 
dialami korban. Dia diperse-
kusi karena dituduh mencuri 
pakaian. [160]

PKPI Laporkan 
Komisioner KPU 

Sekretaris Jenderal 
Partai Keadilan Persatuan 
Indonesia (PKPI) Imam 
Anshori Saleh melalui peng-
acaranya Reinhard 
Halomoan, melaporkan 
Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
Hasyim Asy'ari, terkait ka-
sus dugaan pencemaran 
nama baik melalui media 
sosial, ke Polda Metro Jaya.

"Klien kami melaporkan 
pak Hasyim Asy'ari terkait du-
gaan pencemaran nama baik 
melalui media elektronik," 
ujar Reinhard, di Mapolda 
Metro Jaya, Senin (16/4).

Dikatakan, kliennya 
membuat laporan karena 
Hasyim memberikan per-
nyataan yang diduga dapat 
mencemarkan nama baik 
PKPI, setelah PKPI menda-
patkan nomor urut pendaf-
taran, Jumat (13/4) kemarin. 

"Seusai acara yang ber-
sangkutan kepada media 
massa menyampaikan, ka-
lau KPU mempertimbangkan 
untuk melakukan upaya pe-
ninjauan kembali dengan no-
vum yang akan didapatkan. 
Hal ini diteruskan dengan 
pernyataan, jika PK diterima 
maka PKPI akan dicoret dari 
peserta pemilu," ungkapnya.

Reinhard menyampai-
kan, pernyataan itu tentu 
berdampak kepada kader 
PKPI yang tengah memper-
siapkan keikutsertaan da-
lam pemilu. [BAM/W-11]

[ J A K A R TA ]  Wa k i l 
Gubernur DKI Jakarta 
Sandiaga Salahuddin Uno 
optimistis kereta ringan 
atau light rail transit (LRT) 
Velodrome-Kelapa Gading, 
dapat digunakan saat pelak-
sanaan Asian Games pada 
18 Agustus mendatang.

"Atas profesionalisme 
J a k p r o  ( P T  J a k a r t a 
Propertindo) dan mitranya 
kami memberikan target ini 
harus beroperasi sebelum 
Asian Games, dan kira-kira 
Juli kita akan mulai opera-
sionalkan," kata Sandiaga, 
di Balai Kota DKI Jakarta, 
Senin (16/4).

Dia juga selalu mengga-
risbawahi bahwa kesela-
matan dan kesehatan kerja, 
selalu menjadi pedoman.

"Jangan mereka terburu-
buru dan akhirnya terjadi ke-
teledoran, terjadi SOP (stan-
dar operasi prosedur) yang 
tidak dipatuhi, dan akhirnya 
mereka harus mengalami ke-
celakaan. Kita lihat ada kece-
lakaan kecil kemarin, kalau 
kontraktornya kami prihatin, 
tapi mudah-mudahan ini ti-
dak menjadi suatu pressure 

yang terlalu besar sehingga 
mereka mulai keluar dari ko-
ridor SOP dan terjadi kecela-
kaan," kata Sandiaga lagi.

Sementara itu, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) meminta anggaran 
LRT fase II dengan rute 
Velodrome-Tanah Abang ti-
dak membebankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) DKI.

Hal itu karena anggaran 
LRT fase I dengan rute 
Velodrome-Kelapa Gading 
sudah memakan anggaran 
yang cukup besar, menca-
pai Rp 5,3 triliun. Wakil 
Ketua DPRD DKI, M 
Taufik di Balai Kota DKI, 

Jakarta, meminta Jakpro 
yang menjadi pimpinan 
proyek tersebut agar meng-
kaji kembali besaran ang-
garan pembangunan LRT 
fase II yang diprediksi 
mencapai Rp 1,2 triliun.

“Kita mesti efisiensikan 
anggarannya, karena ujung-
nya rakyat juga akan yang 

terbebani anggaran terse-
but," kata Taufik.

Agar terjadi efisiensi 
anggaran pada proyek pem-
bangunan LRT fase II, 
Taufik mengungkapkan 
DPRD DKI akan membuat 
panitia khusus (Pansus). 
Meski demikian, ia mene-
gaskan pansus bukan seba-
gai tim yang dibentuk un-
tuk menghambat proses 
pembangunan.

"Jadi pembentukan pan-
sus ini jangan dianggap se-
bagai momok menakutkan. 
Tim ini bisa dibentuk untuk 
memberikan panduan kepa-
da Pemprov bahwa pemba-
ngunan fase II mesti begini, 
seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, PT Jakpro 
seharusnya mencontoh pro-
yek LRT yang saat ini juga 
s e d a n g  d i k e r j a k a n 
Pemerintah Pusat dengan 
rute Cibubur-Cawang de-
ngan anggaran hanya berki-
sar Rp 600 miliar.

"Karena itu, saya kira 
perlu ada diskusi panjang 
untuk melanjutkan pemba-
ngunan LRT Jakarta fase II,” 
tukasnya. [Ant/LEN/W-11]

Sandiaga Optimistis LRT Bisa
Beroperasi Saat Asian Games

[ J A K A R TA ]  J a k s a 
Penuntut Umum (JPU) 
mendakwa musisi Ahmad 
Dhani terkait kasus me-
nyebarkan informasi yang 
ditujukan untuk menim-
bulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan 
kelompok tertentu berda-
sarkan atas suku, agama, 
ras, dan antargolongan 
(SARA) di media sosial.

"Jadi sebagaimana kita 
bacakan tadi, saudara 
Dhani Ahmad Prasetyo ki-
ta dakwa Pasal 45 A ayat 2 
Junto Pasal 28 ayat 2 
Undang-undang Nomor 19 
Tahun  2016 ,  Junc to 
Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang ITE, 
Juncto Pasal 55 ayat 1 
KUHP. Ancaman undang
-undang maksimal 6 ta-
hun," ujar JPU Dedyng 
Wibian to  Atabay,  d i 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan, Senin (16/4).

Ia mengungkapkan, ada 
tiga cuitan Dhani yang di-
posting admin yaitu saksi 
Suryopratomo Bimo AT ali-
as Bimo yang diduga me-
langgar UU ITE. Pertama, 
"Yang menistakan agama si 
Ahok yang diadili KH 
Maa'ruf Amin. ADP."

"Kedua, siapa saja 
yang mendukung penista 
agama adalah bajingan 
yang perlu diludahi muka-

nya. Ketiga, sila pertama 
Ketuhanan Yang Maha 
Esa, penista agama jadi 
gubernur kalian waras?" 
ungkapnya.

Merespons dakwaan 
itu, Ahmad Dhani dan kua-
sa hukumnya pun menga-
jukan eksepsi. Sidang 
pembacaan eksepsi akan 
digelar pukul 13.00 WIB, 
di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, pada 
Senin (23/4) pekan depan.

Dalam sidang tersebut, 
Dhani yang duduk di kursi 
pesakitan, tampak tegar 
dan santai menjalani si-
dang. Bahkan, Dhani sem-
pat berpose ketika duduk 
di kursi pesakitan dengan 
mengacungkan jari telun-
juk dan jempol yang didu-
ga merupakan ciri salam 
dari Partai Gerindra yang 
mendapatkan nomor urut 2 
pada pemilu.

Sidang perdana kasus 
dugaan ujaran kebencian 
yang mengandung unsur 
SARA tersebut, dipimpin 
H a k i m  H  R a t m o h o , 
Sudjarwanto, dan Totok 
Sapto Indrato.

Pada awal sidang, hakim 
Ratmoho menanyakan kese-
hatan dan identitas Dhani. 
"Nama lengkap Dhani 
Ahmad Prasetyo alias 
Ahmad Dhani. Benar?" ujar 
Ratmoho. [BAM/W-11]

Ahmad Dhani Didakwa 
Melanggar UU ITE
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Foto udara gerbong kereta "light rail transit" (LRT) berada di jalur simpan "section" 5A di Kelapa 
Gading, Jakarta, Minggu (15/4). Setelah diangkut dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu (14/4) 
malam, gerbong LRT untuk rute Kelapa Gading-Velodrome diangkat ke lintasannya atau "pocket 
track" untuk segera dilakukan penyambungan serta instalasi sembari menunggu selesainya pem-
bangunan depo LRT Kelapa Gading.


