
JOMBANG – Ditangkapnya Ita 
Triwibawati, Sekdakab Jombang, 
bersama sang suami, Bupati Nganjuk 
Taufiqurrahman, oleh KPK, mengan-

cam impiannya maju Pilgub Nganjuk. 
Golkar menegaskan mengevalu-
asi pencalonan Ita sebagai Bacabup 
Nganjuk.

Bupati Jombang Nyono Suharli 
Wihandoko, atasan Ita Triwibawati, 
yang juga ketua DPD Golkar Jatim 
menyampaikan hal itu. Namun de-
mikian, Nyono masih menunggu 
kepastian kabar dari KPK soal pen-
angkapan Ita Triwibawati.

“Kita sudah mendengar kabar itu 
(OTT Bupati Nganjuk). Tapi belum 

ada pemberitahuan secara resmi. 
Kalau soal rekomendasi, kita akan 
melakukan evaluasi,” ujar Nyono 
kepada wartawan di Kantor Pemkab 
Jombang, Kamis (26/10).

Nyono menjelaskan, Golkar memi-
liki mekanisme dalam menerbitkan 
rekomendasi Cabup. Yakni mulai 
penetapan hingga pengesahan. Se-

lama belum ada pengesahan, nama 
calon masih bisa bergeser. Pengesa-
han, kata Nyono, ketika sudah ada 
pasangan Cabup-Cawabup.

“Pengesahan tersebut paling lam-
bat Desember 2017. Jadi kita akan 
melakukan evaluasi rekomendasi. 

HAL itu diungkap salah seorang 
keluarga korban bernama Tomy 
saat diwawancarai wartawan di 
RSIA Bun, Kosambi, Tangerang, 
Kamis (26/10). Anaknya bernama 
Leha (23) turut jadi korban dalam 
peristiwa itu.

“Leha cerita ke saya kalau di sana 
itu dikepung api. Banyak yang jatuh. 
Ada yang keinjak-injak. Masing-
masing pada menyelamatkan diri. 

Mau keluar harus ke mana mereka 
bingung karena pabrik digembok,” 
ujar Toni.

“Jadi itu sistem karyawan di sana 
bekerja digembok. Baru setelah is-
tirahat baru dibuka. Itu sistem dari 

perusahaan,” sambungnya menceri-
takan kembali kesaksian Leha.

Wartawan telah mencoba men-
gonfirmasi pernyataan keluarga kor-
ban ini ke polisi. Kapolres Tangerang 
Kombes Harry Kurniawan mengaku 
belum memastikan. “Belum memas-
tikan. Belum sampai ke sana,” ujar 
Kombes Harry saat dihubungi.

Salah seorang saksi mata bernama 
Agus (50) sebelumnya menyatakan, 
warga sempat menjebol tembok un-
tuk membantu para korban keluar. 
Namun belum diketahui apakah ada 
kaitannya warga menjebol tembok 
ini dengan isu gerbang yang selalu 
digembok.

Soal digemboknya gerbang pabrik 
dibenarkan petugas pemadam keba-
karan.  “Jadi gerbang dikunci, tidak 
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“ BACA: Doakan Almarhumah..., hal 2

Kolom tanya jawab keislaman 
ini diasuh KH Abdurrahman 
Navis LC MHI, wakil ketua 
PWNU Jatim, direktur Aswaja 
NU Center Jatim. Pembaca bisa 
mengajukan pertanyaan  via 
email ke: Dumas@sby.centrin.
net.id atau SMS 
ke 08121624247

tanya Jawab
Keislaman

Doakan 
Almarhumah 
Ibu Berbeda 
Agama 

Assalamualaikum wr wb. 
Tetangga saya sebut saja Ibu 
B, curhat kepada saya. Ibu B 
memeluk agama Islam setelah 
menikah dengan suaminya. 
Sebelumnya dia Nasrani, karena 
sejak lahir dia dibesarkan dalam 
keluarga Nasrani. Nah, baru-
baru ini Ibu B mengikuti penga-
jian di sekitar rumah dengan niat 
ingin belajar agama Islam lebih 
dalam lagi. Dalam pengajian 
tersebut, ada seorang ustadah 
yang mengisi acara ceramahnya. 
Ibu B bertanya kepada ustadah 
tersebut, bagaimana caranya dia 

Bangun Terowongan 
untuk Berlindung  

afp

WArGA sipil Suriah bergotong-
royong membangun terowongan di 
wilayah Jobar, Rabu (25/10). Pemban-
gunan terowongan ini dibuat untuk 
tempat berlindung bagi para warga 
sipil dari serangan pasukan pemerin-
tah di wilayah Jobar yang hingga kini 
masih dikuasai oleh militan.lafp

Karyawan Dikepung Api, Mau Keluar Gerbang Digembok 

0821 3185 7586

Comment

Pimpinan KPK bingung 
Bupati Nganjuk 
Taufiqurrahman nekat

Karena nekat itu 
jadi pejabat, semua 
disikat….

Dari balik bui, Fahd 
surati Setnov minta 
Nusron Wahid dicopot

Wah, urusan kelompok 
orang kasus….

Sahabat sejatimu 
adalah yang 
bersahabat denganmu 

dalam kondisi ia mengetahui 
aibmu. Tidak lain Ia adalah 
Tuhanmu Yang Maha 
Pemurah. Sebaik-baik sahabat 
adalah yang tak mengharap 
keuntungan. 

Ibnu Atha’illah al-Iskandari
(Sufi Besar Mesir, wafat 709 H)

Golkar Evaluasi Pencalonan
Ita sebagai Bacabup Nganjuk

ist

SelAlU TerTUTUP: pabrik kembang api pt panca Buana Cahaya sukses, Kosambi, Kabupaten tangerang, yang 
terbakar,  Kamis (26/10).

“ BACA: Karyawan Dikepung..., hal 2

Jagat uniK

Kebakaran pabrik petasan 
di Kosambi, Kabupaten 
Tangerang, Banten, sejauh 
ini menewaskan 47 orang. 
Pihak keluarga korban 
menyatakan, pabrik itu 
memang selalu digembok, 
sehingga banyak korban 
berjatuhan.

taJalli

Oleh: Suparto Wijoyo *

UU OrMAS yang baru disetujui 
DPR-RI 24 Oktober 2017, Rekla-
masi, Meikarta, penangkapan ma-
hasiswa demonstran 20 Oktober 
2017, serbuan Tenaga Kerja Asing, 
maupun investor yang menjadi 
predator, semua itu menabuh 
silang-sengkarut. Sebuah silang-
sengkurat yang mengaduk-aduk 
jiwa rakyat dengan dada yang ter-

us berdegup kencang. Kondisi ini 
sejatinya mencerminkan “kelas 
dan kapabilitas” kepemimpinan 
nasionalnya. Sepekan ini publik 
disuguhi ontran-ontran  yang 
digembalakan dari ruang insti-
tusi negara. Adu kekuatan yang 
berpusat di  sentra negara mem-
bentur tembok sosio-kultural 
yang dapat menggelombangkan 

gerakan massa. 
Ungkapan yang dilontarkan 

dari lembaga DPR-RI maupun 
“teror reklamasi” telah memban-
jiri ranah politik dengan perilaku  
yang tingkat ketidaksopanannya 
dinilai melebihi batas tolerensi 
bangsa beradab. Semua diper-
tontonkan dengan terangnya dan 
khalayak menyimak penuh tanda 

“Negara Gundul-Gundul Pacul?”
tanya? Sampai kapan gempita 
yang mendestorsi ketenangan 
bernegara ini berakhir dan men-
gapa pemegang kuasa terke-
san mempermainkan, bahkan 
terpotret mengajak “adu kuat 
tarik nafas” kepada rakyatnya 
sendiri. 

Hukum dibidik berjalan lim-
bung karena sekadar menjadi 

pelayan yang membopong kekua-
saan sebagai tuannya. Hukum 
seperti panggung untuk me-
mentaskan kekuasaan sambil  
mengisap sumber daya rakyat 
dan menanam “lupa pengemp-
lang BLBI”. Konflik dicipta dan 
dipanen oleh otoritas atas nama 
kuasa sehingga kata “pribumi 
diharamkan”. Dalam kondisi sep-

erti ini mari membaca  kembali 
kitab kenegaraan tertinggi. Dalam 
Pembukaan UUD 1945 dititahkan 
bahwa negara ini didirikan untuk 
melindungi segenap bangsa Indo-
nesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencer-

“ BACA: “Negara Gundul..., hal 7

“ BACA: Awas, Mushroom..., hal 7

HARGA : Rp 3.500

Bunda Ita Dibekuk 
Bareng Bacawabup

ist

BArAng BUKTI: Wakil Ketua KpK Basaria panjaitan (kanan) mendampingi dua wanita penyidik saat menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (Ott) Bupati Nganjuk di Gedung KpK, Jakarta, Kamis (26/10).

Sebagian Tangkapan KPK saat OTT Bupati Nganjuk:

1.  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman
2.  IH selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Nganjuk
3.  SUW selaku kepala SMPN 3 Ngronggot, Nganjuk
4.  MD selaku Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten 

Nganjuk
5.  H selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk
6.  D wartawan media daring di Nganjuk
7.  Istri Bupati Nganjuk yang juga Sekdakab Jombang
8.  Direktur RSUD Kertosono
9.  Sekretaris camat
10.  SA, lurah yang juga Bacawagub Nganjuk

TANGErANG – Sebanyak 47 orang 
tewas dan 46 lainnya luka set-
elah pabrik kembang api di Desa 
Cengklong, Kecamatan Kosambi, 
Tangerang, Banten, terbakar, Kamis 
(26/10) pagi. Para korban adalah 
karyawan pabrik tersebut.

“Korban yang tewas sudah dikirim 
ke RS Polri ada 39 orang. Masih ada 8 
lagi. Jadi total 47 orang,” kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Raden Prabowo Argo Yuwono saat 
dikonfirmasi, siang kemarin.

Pabrik Kembang Api Terbakar, 47 Tewas
MengenASKAn: Jenazah 
dalam kantong berjejer 
di halaman gudang 
petasan dan kembang 
api yang meledak, 
Kamis (26/10) pagi. 
Gudang itu berada di 
Kompleks pergudangan 
99, Jalan salembaran 
Jaya, Desa Cengklong, 
Kecamatan Kosambi, 
Kabupaten tangerang, 
Banten.

“ BACA: Bunda Ita..., hal 7

“ BACA: Pabrik Kembang..., hal 7

BANDUNG - Penyidik dari Narcotics 
Investigation Center (NIC) Direktorat IV 
Bareskrim Polri, Rabu (25/10), mengung-
kap praktik penjualan narkoba bernama 
Magic Mushroom di Lembang, Bandung, 
Jawa Barat.

Direktur IV Bareskrim Polri Brigjen 
(Pol) Eko Daniyanto mengungkapkan, 
setelah sekitar dua bulan melaksanakan 
penyelidikan, penyidiknya meringkus 
seorang penjual Magic Mushroom di 
Bandung.

“Nama tersangka Eddy Haryono alias 
Cyan kami tangkap kemarin pagi di ru-
mahnya, Lembang, Bandung,” ujar Eko 
melalui keterangan pers, Kamis (26/10).

Dalam penangkapan itu, penyidik 
menyita barang bukti di rumahnya, yakni 
51,4 kilogram narkotika terdiri atas 47,4 
kilogram mushroom matang dan siap un-

Awas, 
Mushroom 
Dijual Berupa 
Snack

ist

SnACK nArKOBA: Direktorat tindak pidana Narkoba 
Bareskrim polri menghadirkan bandar narkotika golongan 1 
berjenis magic mushroom di Bareskrim polri, Jakarta, Kamis 
(26/10). Narkoba itu dijual berupa snack.
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BACABUP ngAnJUK: ita triwibawati (Bunda ita), sekda Jombang 
yang juga istri Bupati Nganjuk taufiqurrahman.


