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Seorang suporter menonton latihan Liverpool di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin. Ia mengenakan kaus warna merah bertulisan "Gerrard I'm single , will you marry
me?". Liverpool akan menghadapi tim Indonesia XI nanti malam.

HIBURAN BUAT LIVERPUDLIAN

M

embandingkan Liverpool dengan
tim Indonesia XI ibarat bumi dan
langit. Sepekan lalu, anak asuh
Jacksen F. Tiago itu baru menelan
pil pahit ditundukkan Arsenal 0-7
di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan.
Nah, nanti malam, di tempat yang sama, Sergio
van Dijk dan kawan-kawan harus meladeni klub

Merseyside tersebut.
Meskipun sulit mengharap kemenangan, laga
ini layak disaksikan. Pasalnya, pelatih Liverpool,
Brendan Rodgers, menjanjikan pertandingan itu
akan menjadi hiburan bagi Liverpudlian, sebutan suporter Liverpool. “Satu, sepuluh, atau
berapa pun golnya,” kata Rodgers, “yang penting, kami atraktif dan menyerang!”
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Tolong, Harian Detik Jangan Ditutup
Dear Harian Detik, saya selama ini sering baca Harian Detik.
Kalau tidak sempat baca versi online, saya bisa download dulu
versi pdf. Sangat membantu untuk tetap update berita. Tapi
bagai tersambar petir di siang bolong ketika membaca Harian Detik kemarin pagi. Ada kabar harian ini akan ditutup. Sedih
campur kecewa.
Tapi keputusan adalah keputusan. Saya tahu ini juga keputusan yang sangat berat bagi Detik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menemaniku tiap hari.
Namun, dalam lubuk hati, saya berharap Harian Detik masih
tetap terbit esok hari.
haidir777@yahoo.com via detik.com

Harian Detik,
Jangan Parkir Terlalu Lama
Dear tim Harian Detik.
Terima kasih atas terbitnya koran digital Harian Detik. Tapi
saya sangat kecewa kenapa kebersamaan ini terlalu singkat. Saya mohon tetap ada kelanjutan Harian Detik untuk para
pembaca Harian Detik secepatnya. Jangan parkir terlalu lama.
Ixwan Wahyu, ixwan.w2@gmail.com
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PERKARA DUGAAN KORUPSI KASUS HAMBALANG

Diperiksa KPK,
Bagus Ngaku Diperas Mafia
JAKARTA — Serupa dengan
Andi Mallarangeng, tersangka
kasus dugaan korupsi proyek
pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah
Olahraga Nasional Hambalang, bekas pejabat PT Adhi
Karya, Teuku Bagus Mochamad Noor, juga lolos dari
jerat “Jumat keramat” Komisi
Pemberantasan
Korupsi.
Mantan Direktur Operasional
PT Adhi Karya yang menjadi
salah satu pemenang tender
proyek Hambalang itu tidak
ditahan KPK, setelah kemarin diperiksa selama sekitar
enam jam.
Sebelum menjalani pemeriksaan, Teuku mengaku
siap ditahan. "Oh, siap, siap,"
katanya saat tiba di gedung
KPK sekitar pukul 10.15 WIB.
Teuku, yang kemarin diperiksa sebagai tersangka setelah
diperiksa, mengklaim dirinya
adalah korban mafia proyek
Hambalang.
"Kami (PT Adhi Karya)

diperas dan diperalat oleh
mafia proyek," ujar Teuku
kepada wartawan. Ia tidak
menjelaskan lebih jauh soal
mafia proyek yang dimaksudnya. "Untuk lebih jelas, tanya
pengacara saya, Pak Hario,"
dia berkilah.
Namun, sama seperti Teuku, kuasa hukumnya,
Hario Budi, juga tak menjelaskan secara mendetail
siapa mafia proyek tersebut.
"Ada pribadi-pribadi, kami
sudah sampaikan kepada
KPK, dan nanti akan diperdalam. Kami sudah berikan kepada KPK," katanya.
Menurut Hario, KPK sudah
mengetahui siapa saja yang
bermain dalam proyek itu.
Hario hanya menjelaskan,
penyidik KPK, saat memeriksa
kliennya, masih menyangkut
hal-hal formal, yaitu seputar
siapa yang berwenang dalam
kasus ini dan bagaimana pertanggungjawaban internal di
PT Adhi Karya. "Belum ada

(bukti baru), ada kemungkinan di pemeriksaan selanjutnya," ujarnya.
Hario menambahkan, kliennya siap menjadi justice collaborator untuk membongkar
kasus tersebut. “Kami siap
membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya,” dia
menegaskan.
Selain itu, KPK kemarin
memeriksa Andi Mallarangeng. Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga, yang juga
sudah berstatus tersangka
dalam perkara itu, diperiksa
sebagai saksi untuk tersangka Teuku Bagus dan juga eks
pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar.
Dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, Andi masih bisa
bernapas lega, karena seusai
pemeriksaan, tidak ditahan
KPK. Satu-satunya tersangka
Hambalang yang sudah ditahan adalah Deddy Kusdinar.
RINA ATRIANA | BRN

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

"Kami sudah sampaikan kepada KPK, dan nanti akan diperdalam."

Mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya, Teuku Bagus
Mohammad Noor, meninggalkan gedung KPK setelah menjalani
pemeriksaan KPK di Jakarta kemarin. Teuku Bagus yang diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang tersebut mengaku merasa diperalat oleh
mafia proyek Hambalang.

Banding Ditolak, Briptu Rani Dipecat

N

asib malang tampaknya
harus diterima Polisi Wanita
Brigadir Satu Rani. Upaya
bandingnya agar tak dipecat ditolak Markas Besar Kepolisian RI.
Polwan cantik yang sempat menggemparkan dunia kepolisian itu
tinggal menunggu detik-detik terakhir kedinasannya di kepolisian.
Briptu Rani menjadi bahan perbincangan publik setelah menjadi
buron kepolisian. Polisi kelahiran
Bogor pada 1988 itu menjadi buron
karena tak muncul di kantor selama lima bulan. Rani dinilai desersi dari kesatuan. Namun polisi yang
bertugas di Kepolisian Resor Mojo-

kerto itu menghilang karena menjalani pengobatan. Rani mengatakan
perlu menjalani pengobatan setelah dilecehkan oleh atasannya.
Kasus hilangnya Rani semakin
memanas ketika foto-foto syurnya muncul di Internet. Rani, yang
selama itu bersembunyi, akhirnya keluar dari persembunyiannya. Kepolisian lalu membawa Rani
ke persidangan. Ia dinilai melanggar kode etik karena menghilang.
Rani dihukum 21 hari kurungan,
memberikan pernyataan maaf, dan
direkomendasikan diberhentikan
secara tidak hormat.
Rani mengatakan siap menerima

keputusan apa pun yang dijatuhkan
kepadanya. Dia mengatakan akan
menunggu keputusan resmi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.
“Saya untuk saat ini kan bertugas di
Polda Jawa Timur, bukan di Mako.
Jadi saya akan menunggu sampai
keputusan yang sebenar-benarnya,” kata Rani. Sambil menunggu keputusan itu, Rani mengatakan
akan tetap berdinas seperti biasa.
Kepala Bagian Penerangan
Umum Kepolisian RI Komisaris
Besar Agus Rianto menyebutkan
kepolisian masih memproses
kasus atasan Rani, yang dilaporkan melakukan pelecehan. “Tung-

gu prosesnya, seperti apa hasilnya
nanti,” katanya.
Agus mengatakan atasan Rani,
Ajun Komisaris Besar Eko Adi Nugroho, telah dicopot dari jabatannya
sebagai Kepala Polres Mojokerto.
Eko dianggap bersalah dan melanggar Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Kode Etik Profesi Polri. Briptu Rani
pernah mengemban tugas di wilayah hukum yang dikomandoi Eko.
“Pemimpin Polri tidak akan menoleransi siapa pun yang melakukan kesalahan, pelanggaran dalam
level, dan pangkat apa pun,” kata
Agus. FATICHATUN NADHIROH
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empat duduk di ruang sidang pengadilan Lehigh County, Rabu lalu, itu seperti
medan tempur dengan dua kubu yang
berseteru. Memang ada kelompok ketiga.
Mereka adalah orang-orang yang tertarik pada
kasus yang melibatkan Na Cola Darcel Franklin,
32 tahun, dan mendiang Billy Brewster, 36 tahun.
Ketika hakim membacakan vonis seumur hidup
untuk Na Cola, dua kubu keluarga sama-sama
menangis histeris. Padahal hakim Doug Reichley
sudah mewanti-wanti dua keluarga agar menahan diri.
Wajar saja, karena rencana awal pada 12 Agustus 2012, Na Cola dan Billy seharusnya melangsungkan pernikahan. Namun, karena rencana itu
pulalah, Billy akhirnya meninggal di tangan Na
Cola sendiri.
***
Pada malam 11 Agustus 2012, beberapa jam
sebelum upacara pernikahan diselenggarakan,
Billy pulang ke apartemen mereka dalam kondisi mabuk setelah nongkrong dengan temantemannya. Pasangan itu tinggal di apartemen
tersebut bersama tiga anak mereka dan seorang
keponakan Na Cola.
Di kamarnya, Billy bertengkar dengan Na Cola.
“Dia memukul saya dan mengancam akan membawa anak kami yang berusia 9 tahun,” kata Na
Cola.

PENGANTIN
DIBUNUH
MEMPELAI
WANITANYA
Calon mempelai wanita kelelahan mempersiapkan
acara. Si mempelai pria malah asyik nongkrong
dan mabuk-mabukan.

Na Cola Franklin
Pertengkaran lalu memanas hingga Na Cola
mengejar Billy dengan pisau dapur. Dia lalu menghunjamkannya ke dada dan perut lelaki yang dicintainya itu.
“Ada luka fatal sepanjang 17,7 sentimeter yang
mengoyak jantung Billy,” kata ahli patologi forensik Isidore Mihalakis. Billy menderita luka lain di
pencernaannya. Dia meninggal delapan jam sebelum janji pernikahan diucapkan.
Dalam sidang, Na Cola sempat berkilah hal
itu dilakukannya karena terpaksa. Selain karena tak ingin anaknya dibawa pergi dalam kondisi
mabuk, mantan guru taman kanak-kanak itu ber-
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ada dalam kondisi kelelahan karena sudah tak
tidur selama empat hari mempersiapkan pernikahan mereka.
Sementara itu, Billy malah asyik-asyik bersama
teman-temannya. “Na Cola jadi sangat depresi
dan sedih. Pada dasarnya dia orang yang pendiam,” kata John Waldron, pengacara Na Cola. Na
Cola, yang sudah menangis di tiap sidang selama tiga hari, saat itu hanya menampilkan emosi
kosong di wajahnya.
Namun jaksa Steven Luksa mengatakan vonis
seumur hidup untuk kasus Na Cola sudah cukup
adil karena memang terbukti wanita itu berniat membunuh calon suaminya. “Setidaknya, pada
saat kejadian, Na Cola memang berniat mengakhiri hidup Billy,” ujar Luksa.
“Kelelahan mungkin menjadi alasan mengapa
dia melakukan sesuatu. Tapi, yang pasti, tindakan itu bukanlah upaya bunuh diri, tapi penyerangan. Saat merasa lelah dan mengalami hari yang
buruk, Anda tetap tak boleh membunuh orang
kan?”
Jaksa menggunakan rekaman 911 untuk menekankan maksudnya. “Dalam rekaman telepon itu,

Apartemen pasangan Na Cola dan Billy.

“Saya yakin, dia tak mengucapkan hal itu
karena dia akan dihukum, tapi karena dia
menyesal. Saya yakin, dia mencintai kekasihnya,” kata Waldron. Tapi permintaan maaf itu
tak cukup bagi keluarga Billy.
Ibu Billy, Barbara Obas, mengatakan kepada hakim, selama hidup Billy, putranya, cuma
ingin membahagiakan keluarganya. Bahkan
Billy juga membeli rumah di lingkungan yang
cukup baik di Lehigh Valley agar keluarganya
bisa tinggal di lingkungan yang aman.
“Siapa yang tahu bahwa bahaya ternyata tak

Billy Brewster
saat Na Cola menghubungi 911, terdengar wanita
itu mengatakan, ‘Pacarku memukuliku dan membawa lari anakku. Dia sedang mabuk,’” kata Na
Cola.
Namun ada juga suara Na Cola mengatakan
kepada suaminya, “Kau ingin mati malam ini?
Kau ingin mati? Matilah! Matilah!” Tapi pembela Na Cola menyatakan sangat aneh jika memang
disebut wanita itu ingin membunuh, tapi malah
meminta bantuan polisi dan ambulans saat kejadian.
***
Saat ditanya hakim adakah yang ingin dikatakannya setelah pembacaan vonis, Na Cola mulai
menangis. Na Cola lalu meminta maaf kepada keluarga dan hakim. Dia mengatakan, “Saya
bukan kriminal atau pembunuh. Saya tak pernah
berniat membunuhnya. Jika bisa mengulangnya,
saya tak akan melakukan itu.”
Billy Brewster, dengan putra sulungnya, William.

datang dari lingkungannya, tapi dari pasangannya sendiri,” ucap Obas. ”Tapi anak lelakiku
kini bisa beristirahat dengan tenang, dia sudah
mendapatkan keadilannya.”
Namun tak demikian yang dirasakan pengacara Na Cola. Menurut dia, hukuman seumur
hidup bagi kliennya terlalu berat. “Saya sudah
lama melakukan hal ini. Vonis hukuman ini
sangat menyedihkan,” kata Waldron.”Kami
akan naik banding dan melihat siapa tahu kami
bisa meyakinkan bahwa ini bukan pembunuhan terencana.” UTAMI WIDOWATI | BERBAGAI SUMBER
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Bisnis Patungan?
Kenali Dulu Syaratnya
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Mencegah buntut kasus, sebaiknya
aturan main dijelaskan sejak awal.

U

stad Yusuf Mansur menggulirkan idenya ke
publik untuk membuat konsep Patungan
Usaha dan Patungan Aset. Setahun lalu ia
membuat cuit di media Twitter. “Yang percaya sama
saya, taruh Rp 1 juta, ini nomor rekeningnya,” ujar
Yusuf Mansur waktu itu. Program ini, kata dia, didasari konsep “duit kecil beli barang besar”.
Di luar dugaan, ustad yang terkenal dengan jargon “sedekah” itu mendapat kepercayaan. Dana
Rp 800 juta mengalir ke rekening penampung dari
jemaah. Oleh Yusuf, uang itu diinvestasikan membangun proyek bisnis. Proyek itu dia garap serius
dengan membuat website dan terus menjaring dana
dari masyarakat luas.
Hasilnya diwujudkan dalam bentuk satu hotel bernama Siti dan apartemen dua menara bernama
Topas, yang berlokasi tak jauh dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp 150 miliar. Yusuf
membidik 15 ribu orang yang akan membenamkan
modal Patungan Usaha sebesar Rp 12 juta.
Dalam penjelasan bisnis Patungan yang dimuat di situs www.patunganusaha.com, Yusuf menjanjikan return 8 persen, hingga pada tahun ke 10 modal
sudah kembali. “Bila Saudara naruh Rp 12 juta (1
lembar Patungan Usaha), tiap tahun (akan) dapat
kurang-lebih Rp 960 ribu,” demikian janjinya.
Tindakan dan janji-janji Ustad Yusuf rupanya menuai kontroversi. Banyak yang percaya, tapi banyak
juga yang mengkritik. Namun ia berdalih apa yang
dilakukannya sebenarnya sudah lazim dalam kehidupan seperti patungan dengan teman untuk sewa
bus, patungan sewa vila, patungan usaha kecil, bahkan patungan sekelas untuk membeli hadiah perpisahan untuk wali kelas.
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Argumentasi Yusuf ada benarnya.
Perencana keuangan QM Financial,
Ligwina Hananto, mengatakan model
usaha patungan seperti yang dilakukan Yusuf Mansyur mirip konsep koperasi dan reksa dana.
Tapi acap kali upaya bisnis patungan malah berbuntut kasus, apalagi
jika berkaitan dengan dana dari khalayak luas. Hal yang kerap terjadi adalah
uang dibawa kabur atau malah disalahgunakan untuk keperluan lain.
Karena itu, penggalangan dana publik untuk investasi kolektif hanya boleh
dilakukan oleh manajer investasi (fund
manager) yang sudah punya izin.
“Ini penting karena berhubungan dengan dana publik. Jadi hatihati kalau bikin atau ikutan patungan
kolektif demikian,” kata Ligwina. Lebih
lanjut ia mengatakan, jumlah orang
yang dianggap mengumpulkan atau
menggalang dana publik maksimal 49
orang.
Agaknya faktor legalitas tersebut
menjegal langkah Yusuf Mansyur.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan juga sampai menginap di pesantren milik Ustad Yusuf di
bilangan Cipondoh, Tangerang, untuk
meminta penjelasan.
“Saya mendengar ini dipersoalkan
orang. Karena ini sedekah. Biarpun
dipercaya, menurut aturan pemerintah, harus tetap ada legalnya,” kata
Dahlan, Kamis lalu.
Pada hari yang sama, di situsnya,
Ustad Yusuf mengumumkan menghentikan sementara waktu proses pengumpulan dana karena ingin
mengurus perizinan penggalangan dana. Tapi bukan berarti usaha
patungan sama sekali tidak diperbolehkan. Namun membuat usaha kecil
dengan modal terbatas, kata Ligwina,
boleh berpatungan tapi tidak menawarkan secara terbuka kepada publik.
Jika ingin melalui mekanisme penggalangan dana yang besar, Ligwina
menyarankan agar lewat Bursa Efek
Indonesia. Dengan catatan, ada aturan hukum yang jelas mengenai status
sebagai pemegang saham dan dilakukan dengan transparan. “Sebab, syariah juga berarti jelas, tercatat, dan
transparan. Kalau kita transfer uang,
ini tercatatnya secara hukum atas
nama siapa, harus jelas,” kata dia.
Jangan buru-buru tergiur oleh janji
return investasi yang tinggi. Sebelum
memutuskan menanamkan dana pada
unit-unit penyertaan, Ligwina menyarankan sebaiknya Anda memahami
lebih dulu faktor risiko.“Intinya, kalau
ikut penyertaan apa pun, di mana pun,
dan oleh siapa pun harus mengerti
risikonya apa saja. Kalau investasinya
gagal, siap enggak,” ujarnya.
RESTU A PUTRA | FEBY DWI SUTIANTO | HERDARU
PURNOMO

Beberapa Kasus Investasi Bodong
di Indonesia
● Pada 20 Desember 2012, Resti Amelia Putri diamankan Kepolisian
Daerah Jambi karena diduga melakukan penipuan investasi terhadap
korban M. Idrus. Korban dijanjikan, jika menanamkan uang Rp 400
juta, akan mendapat hadiah mobil Honda Freed dan satu unit mobil
CR-V. Namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung datang. Modusnya,
ia memberikan kepercayaan pada investasi pertama dan kedua de
ngan memberikan hadiah mobil berbeda.

● Pada 7 Desember 2009, Ustad Lihan ditangkap aparat kepolisian karena melakukan penipuan terhadap ribuan nasabah dengan
modus investasi syariah bagi hasil 10 persen per bulan. Sayang, bisnis pengusaha asal Kalimantan itu macet mulai Agustus 2010. Ia
divonis penjara 9 tahun oleh Pengadilan Negeri Martapura.

● Pada Mei 2012, geger penipuan investasi Koperasi Langit Biru, yang
berhasil menghimpun nasabah hingga 125 ribu nasabah dengan dana
Rp 6 triliun. Awal didirikan pada April 2011, perusahaan yang didirikan
Ustad Jaya Komara itu berjalan lancar. Namun, pada Januari hingga Mei 2012, bisnis investasinya macet. Ia pun sempat jadi buron dua
bulan sebelum akhirnya ditangkap.

Undang-undang yang Mengatur Investasi
Secara Legal
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, setiap pihak
yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dulu mendapatkan izin usaha sebagai bank
dari Bank Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal (Undang-Undang
Pasar Modal), izin usaha manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan.
Adapun lingkup kegiatan usaha
manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio efek untuk para
nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi, izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka)
diberikan oleh Bappebti. Izin usaha
ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual-beli komoditas
berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan
menarik sejumlah uang dan/atau
surat berharga tertentu sebagai
margin untuk menjamin transaksi tersebut.
SUMBER: MAJALAH DETIK EDISI 10-16 JUNI 2013
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KEBAKARAN
PABRIK PLASTIK

PEMENANG

APFI

Ritual meayun-ayunan (AgungParameswara)

P

enyerahan penghargaan Anugerah Pewarta Foto
Indonesia (APFI) 2012 digelar lagi di Transforce West
Mall Grand Indonesia Shopping Mall, Jakarta, Senin
lalu. Acara tahunan yang diprakarsai oleh organisasi
Pewarta Foto Indonesia itu mengikutsertakan 4.150 foto dari
336 pewarta foto dan 125 peserta dari masyarakat awam, yang
dikelompokkan dalam kategori Citizen Journalism.
Dewan juri kemudian memilih 27 foto terbaik dari sembilan
kategori, yakni general news, daily life, environment and nature,
sport, soft news, people in news, photo essay, art and entertainment, dan citizen journalism. Selain itu, ada dua foto jurnalistik terbaik yang akan menerima penghargaan Photo of the Year
2013 dan Lifetime Achievement. Dua penghargaan khusus tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta
Rajasa.
Penghargaan Photo of the Year 2013 diterima oleh fotografer Media Indonesia, Angga Yuniar. Angga membidik dua orang
yang sedang menggunakan telepon seluler di atap rumah ketika sekelilingnya dipenuhi asap hasil kebakaran pabrik plastik di
Jakarta Barat.

Bentrok demo BBM (DhoniSetiawan)

Photo of
the Year
2013

Narsis di saat kebakaran (Anggayuniar)

Aksi buka baju petani (Ariandi)

9

20 JULI 2013

LENSA

Bangau beterbangan (Albert)

Melepas anak panah (AgusSusanto)

Adu kuda (PancaSyurkani)

Mengejar makan siang (Beawiharta)

Menantang badai (Adwit B. Pramono)

Berlindung (AndriGinting)

HIBURAN
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FILM INDONESIA
Mengikuti jejak The Raid dengan mendahulukan
penayangan di ajang internasional.

R

umah produksi Skylar Pictures
menggandeng bintang serial televisi
Smallville, Sarah Carter, buat bermain
di film Guardian. Produser Eksekutif
Sarjono Sutrisno memboyong pemeran kekasih
Superman dalam serial tersebut buat syuting di
Indonesia.
Sutradara Helfi Kardit mengatakan, dalam
Guardian, yang bergenre laga, Sarah akan
memerankan tokoh Paquita, yang berniat membunuh dua perempuan incarannya di Jakarta.
“Kami sudah 25 kali syuting, jadi total baru jalan
40 persen,” kata sutradara yang banyak memproduksi film horor itu.
Seorang anggota staf produksi Skylar berbisik, Sarah Carter digaet demi mendongkrak
nilai jual Guardian. Apalagi film ini ditargetkan
masuk ke European Film Market, Festival Film
International Rotterdam, dan Sundance Film
Festival.
Namun membawa aktris Amerika Serikat ke
Indonesia memberi tekanan tersendiri pada
proses syuting. Pengambilan gambar pun
mesti dikebut karena Carter tak bisa berlama-lama di Indonesia. “Dia hanya sekitar
sebulan setengah di Indonesia,” ujarnya.
Skylar memang jor-joran buat film ini.
Sarjono mengatakan biaya produksi filmnya
bisa lebih dari Rp 10 miliar. Sebagai perbandingan, The Raid juga menghabiskan biaya yang
sama besarnya.
Sarjono mengatakan hampir semua bagian
dari film memakan biaya besar. Adegan kejarkejaran mobil saja, kata dia, bisa menghancurkan hampir 20 mobil. RESTU A PUTRA

arter
Sarah C

Rumah Produksi:
Skylar Pictures
Produser:
Sarjono Sutrisno
Sutradara:
Helfi Kardit
Pemeran:
Sarah Carter,
Dominique Diyose,
Belinda Camesi,
Nino Fernandez,
Tio Pakusadewo

SYUTING

PACAR SUPERMAN BINTANGI

“Maaf, Bu, saya kira ini buka bersama KPK. Ternyata acaranya ibuibu PKK, ya, maaf keliru.”
Kisah hidup guru kungfu Bruce Lee,
Ip Man, kembali diangkat ke layar
kaca. Sementara pada film Ip Man
dan Ip Man 2 pemerannya Donnie
Yen, kali ini bintangnya adalah Tony
Leung, yang dipasangkan dengan
Zhang Ziyi. Film The Grandmaster ini
mulai tayang 23 Agustus 2013.

Musik Religi Hanya
Laris Selama
Ramadan

U

niversal Music Indonesia
merilis tiga album religi
dari grup nasyid Hijaz pada
Ramadan tahun ini. Tak cuma satu,
tapi tiga album sekaligus, termasuk
dua album lama yang didaur ulang.
Selain itu, Universal meluncurkan
musik religi Islam milik rapper asal
Bandung, Ebith Beat A. “Grup musik
religi pertumbuhannya sangat signifikan,” kata Artist & Repertoire
Manager Universal Music Indonesia
Fajar Ariadi kepada Detik.
Ramadan memang jadi momen
tahunan buat perusahaan rekaman
menggarap pasar pencinta musik
religi. Bedanya, tahun ini label tak
hanya mengusung musikus religius
dadakan.
Penyanyi dan grup musik islami
pun jadi incaran. Sony, misalnya,
merilis album The Best of Islamic
Music Vol.2, yang hanya menyisipkan
dua penyanyi umum, yakni Sandhy
Sondoro dan juara X-Factor Indonesia, Fatin Shidqia.
Namun penanggung jawab pemasaran dan promosi Universal Music,
Perry Parikesit, menilai pemasaran musik religi Islam masih sulit.
Pasalnya, penjualannya hanya moncer pada bulan puasa.
“Selebihnya penjualan lebih mengandalkan iTunes,” kata Perry.
Sementara Managing Director
Sony, Toto Widjojo, mengatakan
perusahaannya mencoba mendongkrak penjualan dengan menjualnya
di gerai busana muslim.
RESTU A PUTRA
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ANTARA | ANDREAS FITRI ATMOKO

Tausiyah
KH Abdullah Gymnastiar

Pemimpin Pondok Pesantren
Daarut Tauhiid

Pelajaran dari Sebuah Kesabaran

M

engapa saum bisa sabar, walau
lapar, haus, dan lemas? Karena
yakin ada azan magrib. Artinya,
segala sesuatu ada saatnya, maka bersabarlah apabila berada dalam suatu
kesulitan. Namun sabar tak berarti
pasif, tapi harus aktif.
Saat menunggu pergantian dari kesulitan menjadi kemudahan, isilah dengan hal-hal yang positif. Seorang suami
yang menunggu istri yang tengah berbelanja pasti akan merasa lama jika
tak melakukan kegiatan apa pun. Karena itu, daripada berdiam diri, lakukanlah kegiatan ibadah, seperti tilawah dan
zikir.
Terlebih sebetulnya kita tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan
sendiri, melainkan bisa meminta dan
menjadi dekat dengan Allah SWT. Maka
kita dibimbing-Nya untuk mendapatkan
solusi terbaik.
Gempa pasti berhenti. Hujan pasti reda.
Badai pasti berlalu. Segala sesuatu di
dunia ini pasti ada akhirnya. “Sesungguhnya sesudah kesulitan, pasti ada
kemudahan,” (QS Al-Inshiroh: 5-7).
Manusia dengan segala kelemahannya
tidak akan mampu mengubah keadaan.
Namun, apabila kita kembali kepada
Allah SWT, insya Allah, Dia akan memberi jalan keluar. “Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan
memberi baginya jalan keluar,” (QS 65:
2). Itulah pelajaran yang bisa dipetik dari
kesabaran yang disertai ikhtiar positif.

JADWAL IMSAKIYAH
“Hai, orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar
kamu bertakwa.” (QS AL-BAQARAH: 183)
TGL

IMSAK

SUBUH

MAGRIB

9
10

4.35
4.35

4.45
4.45

17.55
17.55

Pembayaran THR
10 Hari Sebelum
Lebaran

K

ementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengingatkan perusahaan dan para pengusaha agar
membayarkan tunjangan hari raya bagi para pekerja mereka selambat-lambatnya 10 hari sebelum
Lebaran. Meski menyambut baik kebijakan itu, organisasi
buruh berharap imbauan pemerintah itu juga dibarengi
penegakan hukum yang tegas. Mengapa?

HAL
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RONA

PEMBAYARAN THR PALING LAMBAT
10 HARI SEBELUM LEBARAN

Perusahaan yang
melanggar bakal dikenai
sanksi.

JAKARTA — Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi mengingatkan perusahaan dan para pengusaha agar memberi tunjangan hari raya
bagi para pekerja mereka selambatlambatnya 10 hari sebelum Lebaran.
Kementerian juga membuka posko
pengaduan bagi karyawan yang tidak
mendapat tunjangan itu dari perusahaan tempatnya bekerja.
“Mereka (karyawan atau buruh)
yang tidak mendapatkan THR bisa
mengadu. Kami follow up, kemudian
dilakukan penindakan,” tutur Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Muhaimin Iskandar di kantor Presiden kemarin.
Dia mengatakan, jika perusahaan
atau pengusaha sengaja tidak membayar tunjangan Lebaran, padahal
mampu, pemerintah akan memberi sanksi. Sanksi yang dijatuhkan
bermacam-macam, mulai teguran
hingga sanksi hukum.
Peraturan tentang pembayaran
tunjangan, Muhaimin melanjutkan,
harus dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor PER.04/MEN/1994. Dalam
beleid tersebut dinyatakan tunjang-

KONSULTASI

ANTARA

an diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja
tiga bulan secara terus-menerus
atau lebih.
Bagi yang telah bekerja 12 bulan
secara terus-menerus atau lebih,
tunjangan yang diberikan sebesar
satu bulan upah. Pekerja dengan

Pengganti Puasa Wanita Hamil, Qada atau Fidyah?
TANYA:
Assalamualaikum wr wb.
Pak Quraish, saya adalah
wanita yang tengah hamil
enam bulan, dan tidak bisa
berpuasa setiap hari karena mual, pusing, dan keluar
keringat dingin. Pertanyaan
saya, apakah wanita hamil
yang tidak berpuasa diwajibkan qadha atau fidyah?

Prof Dr Quraish Shihab

DIREKTUR PUSAT STUDI AL-QURAN

masa kerja tiga bulan secara terusmenerus tapi kurang dari 12 bulan
diberi tunjangan secara proporsional.
Namun, jika perusahaan sudah
mengatur pembayaran tunjangan itu dalam peraturan perusahaan
dan ternyata lebih baik, pembayaran

tunjangan mengacu pada peraturan
tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk
mengutamakan kepentingan pekerja.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia Timboel Siregar memuji
kebijakan pemerintah itu. Terlebih
tunjangan merupakan hak normatif para pekerja dan kewajiban bagi
perusahaan. “Tapi kebijakan itu juga
harus disertai penegakan hukum
yang tegas dan tanpa pandang bulu,”
ujarnya.
Dia berharap pengawas ketenagakerjaan benar-benar melakukan tugasnya dengan maksimal,
dan bukan justru memanfaatkan
kebijakan untuk kepentingan pribadi. Harapan itu wajar. Pasalnya,
sepanjang 2011 dan 2012, organisasi
buruh itu telah melaporkan empat
kasus pelanggaran ketentuan tunjangan. “Namun (laporan) itu selalu
kandas di tingkat pengawas ketenagakerjaan,” ucapnya.
Adapun kalangan pengusaha
mengaku tak keberatan dengan
kebijakan itu sejauh masih sesuai
dengan koridor aturan yang berlaku. “Saya kira, sejauh masih sesuai
dengan hukum, tidak jadi masalah.
Karena (tunjangan) itu juga hak
pekerja,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan
Wanandi. RIVKI | ARIF ARIANTO

cincin.arlin@gmail.com

JAWAB:
Waalaikumsalam wr wb. Hukum Islam
tidak ada yang memberatkan umatnya.
Hukum Islam membolehkan para wanita hamil tidak berpuasa. Pengecualian tersebut diberikan jika pelaksanaan
puasa itu menimbulkan kekhawatiran
adanya efek negatif bagi ibu dan bayinya, atau salah satu di antaranya.
Adapun soal pengganti bagi wanita
hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, ada dua pendapat. Menurut mazhab
Imam Abu Hanifah, mereka—para wanita hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa—wajib menggantinya pada

hari lain tanpa membayar fidyah.
Namun, dalam mazhab Syafi‘i dan
Hambali, bila keduanya hanya khawatir
akan keadaan bayi atau janinnya, yang
hamil atau yang menyusui harus menggantinya dengan tambahan membayar
fidyah.
Sementara itu, mazhab Malik membolehkan wanita hamil tidak membayar
fidyah, dan hanya mewajibkan qadha dan
fidyah bagi yang menyusui. Fidyah adalah memberi makan setiap tidak berpuasa kepada seorang miskin. Demikian,
wallahualam.
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MUSAFIR

JILBAB, YAHUDI, HINDU TAMPIL
NYAMAN DI SUBWAY
Mirna Arysandy-Hofmann,

WNI TINGGAL DI NEW YORK

DOK. CAHYADI

Masjid Al-Hikmah di New
York mengenalkan baca
Al-Quran kepada anak
balita.

Para penumpang komuter beraneka ragam warna kulit dan penampilan. Ada yang berjilbab, ada juga
Jewish Hasidiq (religius), atau beragama Hindu, serta Buddha dengan
pakaian khusus mereka. They looked very comfortable with their appearance.

DOK. TRIPADVISOR

A

lhamdulillah, selama tujuh
tahun bermukim di New York
City (NYC), aku tidak pernah
mengalami diskriminasi ataupun
pengalaman buruk dengan komunitas lokal. Mungkin salah satu
faktornya karena NYC adalah kota
kosmopolitan. Semua manusia dari
belahan dunia mana pun ada di
sini. Jadi keberagaman antarbudaya
dan agama menjadikan NYC sebagai kota yang unik, bahkan dibanding kota besar lainnya di Amerika
Serikat.
Waktu baru tiga hari tinggal di NYC,
pas saya sedang jalan, tiba-tiba ada
orang yang bertanya rute jalan ke
Brooklyn dari Queens. Tentu aku
gelagapan dan menggeleng. Tapi itu
artinya mereka tak tahu bahwa aku
bukan penduduk asli NYC.
Pemandangan di Subway yang
kerap aku tumpangi juga begitu. Percakapan antarpenumpang di satu
gerbong beraneka bahasa dunia.

Pergaulan atau hubungan aku
dengan teman-teman nonmuslim, baik Kristen, Katolik, maupun Yahudi, juga so far baik-baik

ul
Tweet

Agenda
Buka Bersama Sahabat Daihatsu

DOK. DETIK

A. Mustofa Bisri @gusmusgusmu14h
Minimal 1 hari dalam seminggu, hari ini,
marilah kita fokus-utamakan utk kepentingan masa depan (kehidupan akhirat) kita.
A. Mustofa Bisri @gusmusgusmu12 Jul
TWEET JUM’AT: “Bnyk org puasa yg hanya
mndapat lapar & haus.” Mk marilah kita
jg mnjaga hati & mulut kita dr hal2 yg
bisa mrusak puasa kita.

saja. Anakku kebetulan lahir di
Rumah Sakit Long Island Jewish
Hospital. Tapi penghuninya enggak cuma komunitas Yahudi. Ada
dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin
(Hispanik). Jadi bersyukur banget
bisa menjadi anggota komunitas
kota ini. Soalnya, kalau mendengar
cerita teman-teman yang tinggal
di kota lain, belum tentu mereka mengalami pengalaman yang
sama.
Soal pengenalan Islam ke anak,
alhamdulillah, di lingkungan tempatku tinggal, ada masjid komunitas
Indonesia. Masjid Al-Hikmah. Mereka punya program Saturday School
untuk memperkenalkan anak-anak
sejak dini tentang jati diri dan identitas muslim mereka.
Mereka tak cuma dari Indonesia,
tapi juga ada dari Pakistan, Timur
Tengah, dan negara lainnya. Kurikulumnya juga menarik. Dari pengenalan huruf Hijriyah untuk usia
lima tahun hingga pengenalan tajwid, untuk membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Supaya tak
bosan, karena waktu belajar cukup
panjang, pukul 11-15, setiap kelas
mereka menyisihkan waktu untuk
membuat prakarya. ■

Waktu: 21, 27, dan 28 Juli 2013
Tempat: Jakarta, Bandung, Semarang,
		
dan Surabaya
Keterangan:
Tersedia 1.500 voucher makan gratis di Food
Hall Plaza Senayan (Jakarta), Paskal Food Market & Square (Bandung), D’Kampoeng Surabaya Town Square (Surabaya), Plaza Semarang

Ramadhan Photo Contest Style Your Hijab

Waktu Pendaftaran: 1 Juli-2 Agustus 2013
Tempat: Stylish Photography, Jalan Kaliurang Km 5 Nomor 94, Yogyakarta
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KHAZANAH

TANTANGAN BERAT MUSLIM UIGHUR
DALAM BERPUASA
Bentrokan dengan suku
lain dan politik pemerintah menjadi tantangan.
BEIJING — Kalangan muslim dari
etnis Uighur di Provinsi Xinjiang,
wilayah Cina bagian utara, menghadapi tantangan yang tak kecil dalam
menjalankan puasa Ramadan tahun
ini. Konflik dengan etnis Han dan
kebijakan pemerintah yang dinilai
represif terhadap mereka menjadi
tantangan yang tak ringan.
Seperti dilansir laman On Islam
kemarin, pemerintah setempat
menggunakan cara-cara halus
untuk mencegah mereka berpuasa dan datang ke masjid. “Aparat
mendatangi rumah-rumah muslim Uighur selama Ramadan untuk
memberi mereka buah-buahan dan
minuman agar membatalkan puasa
mereka,” laman itu menulis.
Juru bicara Kongres Uighur Sedunia, Dilxadi Rexiti, mengatakan para
aparat pemerintah telah memasuki
rumah orang-orang Uighur untuk
memberi mereka buah dan minuman pada siang hari. Padahal saat
itu umat Islam seharusnya menjauhkan diri dari aktivitas makan,
minum, dan kegiatan seksual.
Pemerintah Negeri Tirai Bambu

DOK. ESQ

dikabarkan juga berupaya membatasi kegiatan muslim Uighur dengan dalih menjaga stabilitas dan
keamanan negara. Alasan itu terkait dengan kemungkinan terjadinya
bentrok antara etnis itu dan etnis
Han, suku mayoritas di wilayah Xinjiang, Cina.
Sebelumnya, seperti dilansir The
New York Times, hingga akhir Juni
lalu, sedikitnya 27 orang tewas
dalam bentrokan di antara dua suku
tersebut. Kekerasan semakin men-

jadi-jadi menjelang Ramadan.
Bentrokan antaretnis dan kebijakan pemerintah Cina terhadap
suku Uighur itu tak pelak mengundang kritik dari penggiat hak asasi
dunia. Salah satu kecaman dilontarkan komisioner dari Komisi Internasional untuk Kebebasan Beragama
Amerika Serikat, Katrina Lantos
Swett. Menurut dia, kebijakan pemerintah Cina yang berdalih atas nama
menjaga stabilitas dan keamanan
untuk bertindak represif terhadap

suku Uighur sangat tidak beralasan.
Menurut dia, langkah itu tidak
akan mengurangi kerusuhan antaretnis. “Termasuk membatasi perkumpulan pribadi untuk belajar
keagamaan,” ujarnya seperti dikutip
Muslim Village dan On Islam.
Seperti dilaporkan Karamay Daily,
pihak berwenang telah melarang
pendidikan terorganisasi berteks
agama. Kegiatan di semua tempat
keagamaan diawasi secara ketat,
termasuk pemantauan masjid di
utara Kota Karamay.
Juru bicara Daerah Otonomi Xinjiang, Luo Fuyong, membantah kabar
pemerintah telah memberlakukan
pembatasan suku Uighur melaksanakan ibadah Ramadan. Namun dia
mengatakan banyak murid sekolah Uighur, terutama di sekolah
dasar, yang mengalami masalah
saat berpuasa karena faktor kesehatan. “Kami menghormati keyakinan agama dan adat (Uighur), kami
sangat jelas mengenai hal ini,” kata
Luo.
Uighur memang pendatang dari
Turkistan timur berbahasa Turki.
Jumlah populasi suku tersebut saat
ini mencapai 46 persen di Xinjiang,
dan suku Han hanya 40 persen.
Sebagian besar dari mereka beragama Islam.
ARIF ARIANTO

inggan

NIKMATNYA MIE
KOCOK MEDAN

S

ajian lengkap ini cocok
dinikmati untuk sahur. Nasi
hangat dengan irisan daging
berbumbu sate yang gurih dan
sedikit pedas terasa lezat. Aroma
wanginya menarik selera siapa
saja yang menghirupnya. Walhasil,
santap berbuka puasa pun semakin nikmat.

BAHAN:
• 250 g daging has sapi
• 2 sdm kecap manis
• 1 sdm selai kacang
• 1 sdm air jeruk nipis
• 2 sdm minyak sayur
HALUSKAN:
• 3 siung bawang putih
• 2 buah cabai merah
• 1/2 sdt ketumbar
• 1/4 sdt jintan
• 1/2 sdt merica butiran
• 1 sdt garam

PELENGKAP:
• Acar timun wortel
• Bawang merah goreng
CARA MEMBUAT:
• Iris tipis daging sapi.
• Potong-potong kecil.
• Aduk potongan daging dengan bumbu halus, kecap manis,
selai kacang, dan air jeruk nipis
matang.
hingga rata.
• Angkat.
• Diamkan selama 30 menit.
• Panaskan minyak, tumis daging • Sajikan dengan nasi putih dan
pelengkapnya. DETIKFOOD
hingga berubah warna dan
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MENGUAK SINDIKAT
DI INDONESIA
Bisnis di Kalimantan dijadikan mesin cuci uang hasil
kejahatan di Jepang.

R

ichard Susilo kesal bukan kepalang saat mitra bisnisnya dari
Jepang mendadak raib. Padahal proyek properti mereka di
Bali bakal mendatangkan hujan uang bagi mereka.
Penasaran, Richard mencari tahu koleganya itu. Setelah diusut,
baru ketahuan mereka anggota Yakuza, geng mafia Jepang.
Kontan saja Richard menghentikan proyek dan memutus kontak.
“Tahu begitu, buru-buru saya cuci tangan,” ujarnya kepada Detik.
“Mereka lari karena sadar tak bisa mendapat untung besar dengan
cepat di proyek kami.”
Pengalaman buruk itu dituangkan Richard ke dalam buku Yakuza
Indonesia. Penerbit Kompas meluncurkan buku tersebut pada Ahad
lalu di Mal Pondok Indah.
Yakuza Indonesia mengupas jejaring Yakuza yang merangsek ke
Indonesia. Mereka mulai menggurita di bursa saham, serta bisnis
properti dan pertambangan.
Richard mengklaim tahu bahwa sejak tahun lalu Yakuza mengincar bisnis kayu dan tambang batu bara di Kalimantan. Saking menggiurkannya bisnis di sana, Indonesia mulai menjadi rumah kedua bagi Yakuza.
“Tujuan mereka hanyalah uang, uang, dan uang,” ujarnya.
Alasan lain mereka ke Indonesia adalah makin sempitnya ruang gerak di
negeri sendiri. Berbagai produk hukum anti-Yakuza makin mencekik.
Akhirnya mereka mencari negara dengan pertumbuhan ekonomi yang
lumayan dan menginvestasikan uang panas mereka di sana. “Mereka mencuci uang hasil kejahatannya di Jepang.”
Richard meyakini gerakan organisasi kejahatan dengan aset nyaris setara
dengan perusahaan otomotif Toyota itu sangat rapi di Indonesia. Sayangnya,
Richard, dalam bukunya, lebih mengupas sejarah Yakuza di Negeri Sakura
ketimbang menyajikan contoh kasus konkret buat memperkuat teorinya itu.
RESTU A PUTRA

Yakuza Indonesia

Pengarang: Richard Susilo
Penerbit: Penerbit Buku
Kompas, Jakarta 2013
Tebal: 300 halaman

sport
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Indonesia XI Vs Liverpool

Hasan Alhabshy/detikcom

Skuad Jacksen Siap Tempur

“Kami akan tampil
menghibur.”
JAKARTA — Melawan Arsenal, tim
Indonesia Dream Team kebobolan
tujuh gol tanpa balas. Nah, berapa
skor yang akan tercipta saat
anak asuhan Jacksen F. Tiago itu
menghadapi skuad Liverpool di
Stadion Utama Gelora Bung Karno,
Jakarta, malam ini?
Melihat materi pemain, Sergio

van Dijk kalah jauh dibanding
skuad Liverpool. Namun Jacksen
optimistis bisa meladeni permainan
Steven Gerrard dan kawan-kawan.
“Pokoknya besok sudah siap tempur,”
ujar pelatih Persipura Jayapura
tersebut seusai latihan terakhir di
Stadion Utama Gelora Bung Karno
kemarin malam.
“Saya tidak tahu apa yang terjadi
besok. Yang penting kami kerja
keras, optimistis, dan mengeluarkan
kemampuan dengan langkah yang

pasti,” katanya.
Dia mengatakan hasil latihan
terakhir itu sudah cukup bagus.
“Gambaran pemain, taktik, dan
strategi yang akan diterapkan sudah
ada. Intinya, sekarang kami punya
bola, maka kami akan menyerang,
dan saat tidak punya bola, kami
bertahan,” ujarnya.
Bekas pemain Persebaya tersebut
mengakui kekalahan telak oleh
Arsenal mempengaruhi mental
pemainnya. “Mudah-mudahan, saat

Sate, Nasi Goreng, dan Legenda Liverpool

G

elandang
Liverpool,
Jordan
Henderson, baru pertama kali
menginjakkan kaki di Indonesia.
Tapi pemain yang berulang tahun
ke-23 pada 17 Juni lalu itu langsung
kesengsem. Ia berharap bisa kembali ke
Jakarta suatu saat nanti.
“Saya senang berada di tengah- tengah
pendukung Liverpool Indonesia. Rasanya
saya ingin kembali lagi ke sini,” kata
Henderson dalam acara Meet and Great
di FX Sudirman kemarin. Henderson
termasuk pemain yang diboyong Liverpool
untuk menghadapi Indonesia XI dalam laga
persahabatan di Stadion Utama Gelora
Bung Karno, Senayan, besok malam.
Di Jakarta, Henderson dan para
pemain Liverpool sudah seperti artis
kelas dunia. Ke mana pun pergi, mereka
selalu dikuntit oleh Liverpudlian, sebutan

suporter Liverpool.
Penggemar klub Merseyside itu
mengejar tanda tangan dan mengais
kesempatan untuk berfoto bersama.
“Kalian sangat banyak. Ini merupakan
sambutan yang luar biasa untuk saya
dan pemain lain,” ujarnya.
Legenda Liverpool, Robbie Fowler, tak
kalah gembira. Ia bahkan sudah jatuh
cinta pada makanan khas asal Indonesia.
Apa itu? “Makanan Indonesia enak sekali.
Kalau ke sini saya teringat sate dan nasi
goreng kampung,” katanya.
Ya, Fowler memang sudah beberapa
kali ke Indonesia. Akhir Juni lalu, pemain
asal Inggris itu didapuk menjadi duta
Liverpool dan datang ke Jakarta. “Sangat
menyenangkan bisa kembali hadir di sini.
Suara kalian luar biasa sekali,” ujarnya.
MERCY RAYA

pertandingan nanti, pemain lebih
percaya diri,” ujarnya.
Justru Sergio van Dijk berani
sesumbar akan membobol gawang
The Reds. “Akan saya tujukan gol itu
untuk seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pada laga versus Arsenal, pemain
naturalisasi yang saat ini memperkuat
Persib Bandung tersebut tak banyak
menciptakan peluang gol.
Sementara
itu,
anak-anak
asuh Brendan Rodgers tersebut
mengisyaratkan pertandingan uji
coba melawan Indonesia XI malam ini
bukanlah laga main-main. Terbukti,
selama tiga hari di Jakarta, Rodgers
mengagendakan lima kali latihan
bagi Steven Gerrard dan kawankawan.
Rodgers
mengatakan
anak
asuhannya bakal tampil serius.
Ia menganggap laga ini bukan
pertandingan persahabatan. “Tidak
ada friendly game untuk Liverpool. Ini
akan jadi tes yang bagus buat kami,”
ujarnya.
Ia mengaku sudah melihat rekaman
pertandingan Indonesia dengan
Arsenal. Saat ditanya soal jumlah gol
yang akan dicetak anak asuhannya,
ia hanya tersenyum lebar. “Saya tak
akan bilang 9 atau 10. Kami akan
bermain serius dan menghibur.
Filosofi kami adalah bermain atraktif
dan menyerang. Satu (gol), sepuluh
(gol), atau berapa pun, yang penting
kami atraktif dan menyerang,”
ujarnya.
MERCY RAYA | MOHAMMAD RESHA PRATAMA
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Erick Thohir Kuasai
Inter Milan?
Massimo Moratti disebutsebut melepas 75 persen
saham Inter Milan kepada
Erick Thohir.

JAKARTA — Kesabaran Erick Thohir
menjadi pemilik klub Italia, Inter Milan,
membuahkan hasil. Pengusaha muda
asal Indonesia tersebut dikabarkan
berhasil mendapatkan 75 persen
saham milik Massimo Moratti.
Harian olahraga asal Italia, La
Gazzetta dello Sport, melansir kabar
Presiden Inter Milan Massimo
Moratti bersedia melepas 75 persen
sahamnya kepada Erick Thohir. Dari

penjualan tersebut, taipan minyak
asal Italia itu diperkirakan akan
mengantongi 300 juta euro atau
setara dengan Rp 4,1 triliun.
Selain
itu,
Sport Mediaset
membenarkan soal akuisisi Inter Milan
tersebut. Moratti dan bos Mahaka
tersebut dikabarkan akan bertemu
di London untuk merampungkan
transaksi itu. “Perjanjian itu mungkin
akan diteken di London,” demikian
ditulis Mediaset kemarin.
Meskipun hanya akan menjadi
pemilik minoritas, Moratti tidak akan
kehilangan kontrol La Beneamata.
“Moratti tetap akan berperan
penting, meskipun menjual saham
mayoritasnya.”

Menurut Mediaset, Moratti menjual
sahamnya demi Inter Milan. Thohir
diharapkan bisa menutup utang
Inter Milan. Moratti juga berharap
Erick Thohir bisa menyulap Inter
Milan menjadi merek kelas dunia,
seperti Real Madrid dan Manchester
United.
Negosiasi antara Moratti dan Thohir
terbilang alot, yang berlangsung
sejak bulan lalu. Semula pemilik klub
Liga Sepak Bola Amerika Serikat, DC
United, itu disebut-sebut mengincar
80 persen saham Nerazzurri.
Namun Moratti ragu-ragu melepas
sahamnya tersebut kepada Thohir.
Dia hanya bersedia melepas sebagian
kecil sahamnya.

Moratti belum mau berkomentar
banyak tentang kesepakatan menjual
75 persen sahamnya tersebut. Ia juga
membantah akan bertemu dengan
Thohir di London untuk finalisasi
akuisisi tersebut. “Tidak, tidak ada
rencana bertemu,” ujar baron minyak
Italia itu di Milan kemarin. Moratti
mengaku sudah membaca laporan
harian olahraga La Gazzetta dello
Sport tersebut.
Sementara itu, striker Inter Milan,
Diego Milito, menyatakan menunggu
perkembangan akuisisi tersebut.
“Kami hanya menunggu apa yang
akan terjadi. Yang paling penting,
Inter berjalan baik,” ujar Milito.
FOOTBALL ITALIA | SUTARTO
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Bruna Marquezine

Berlibur
ke Yunani

S

aat Neymar pulang kampung ke Florianopolis,
Brasil, Bruna Marquezine tak memilih turut
serta. Dia justru memilih menghabiskan waktu
dengan pelesir ke Yunani.
Bruna tak sendirian. Dia mengajak serta temantemannya. Awal pekan ini, dia menghabiskan waktu
di Santorini, kemudian berlanjut ke Athena untuk
mengunjungi bangunan kuno Erechtheion, Acropolis.
Rupanya Bruna memang sangat tertarik pada
benda purbakala. “Kastil Athena adalah permata
paling indah sejagat raya,” begitulah pujian
Bruna lewat Instagram miliknya.
Bagi Bruna, melakoni perjalanan
berkelompok dengan teman satu geng
memang sudah biasa. Satu acara
melancong yang tak biasa adalah
saat berkunjung ke Nou Camp,
Barcelona. Bruna dkk menyerbu
Nou Camp tepat ketika kekasihnya,
Neymar, menjalani tes kesehatan
di Blaugrana. FEMI DIAH

Brendan Rodgers

Memutihkan
Gigi Sebelum
ke Jakarta

B

os Liverpool, Brendan Rodgers, lebih
percaya diri menebar senyuman saat
menghadapi publik di Jakarta. Pelatih
berusia 40 tahun itu sukses memutihkan
gigi sebelum terbang ke Indonesia untuk
melakoni tur Asia.
Koleksi foto Rodgers milik The Sun menjadi
bukti. Beberapa foto menunjukkan gigi
Rodgers penuh plak berwarna kuning.
Namun gigi Rodgers sudah jauh lebih
bersih ketika tersenyum di hadapan media
Indonesia kemarin. “Biar giginya tampak
bagus saat konferensi pers. Sebelumnya
mungkin saja dia menyimak rekaman televisi
dan menyadari giginya kuning,” kata Wina
Setyawatie, salah satu wartawan yang hadir
di konferensi pers Liverpool di Hotel Mulia,
Jakarta, kemarin.
Kenyataannya, pelatih yang biasa
diidentikkan dengan karakter komik Buck
Rodgers di majalah Amazing Stories itu asyik
saja melayani tanya-jawab dengan media
kemarin. Perjalanan panjang tak menjadi
alasan. FD

