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daskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan ke-
merdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. 

Apakah kita sebagai warga 
bangsa telah merasa aman di-
jaga oleh negara? Siapa yang 
membuat  jantung rakyat terus 
berdegub kencang setiap hari 
sambil menebar kebencian di 
antara anak negeri?  Negara ini 
bukan tanah tak bertuan, tetapi 
penyedia ruang kepemimpi-
nan  untuk mengajarkan kecer-
dasan, bukan keculasan. Pemi-
lihan pemimpin  bukan untuk 
abai, apalagi pongah kepada 
konstituennya.   Masyarakat 
awam sesungguhnya  paham  
siapa pemantik situasi seperti 
sekarang ini. Kosmologi rakyat 
memberikan pekabaran yang 
sangat terang bahwa kemelut 
sosial yang berpolarisasi  adanya 
“perang tanding yang dingin-
dingin keras” ini adalah bermula 
dari pembiaran “keadaan pe-
langgar hukum pengembang”. 

Memimpin itu bukan soal  
kekuatan politik semata, tetapi 
menyangkut kedalaman ruhani,  
kelapangan hati, dan keluasan 
pikir.  Plato (427-347 SM) di berb-
agai karyanya (Laches, Protago-
ras, Phaedo, Republik, Meno, 
Parmenides, Theaetetus dan 
Undang-undang) merekomen-
dasikan agar kekuasaan itu dipe-
gang oleh seorang filosof, karena 
philoshoper memiliki cakrawala 
pandang yang komprehensif 
dan  menampung segala beban 
rakyatnya.  Bagaimana pun per-
ingai rakyat itu. 

Pemikiran filosofis diajarkan 
sebagai esensi bangunan  agar 
suatu rezim “negara kota”  se-

suai dengan makna dasar had-
irnya sebuah negara. Dalam ling-
kup yang demikian benarlah  apa 
yang digagas Plato.  Pemimpin 
yang mengerti filsatat Pancasila 
dan kandungan  UUD 1945 pun 
pasti  menjaga ketertiban. Ka-
laulah kekuasaan negara justru 
“beternak dendam”, berarti pan-
dangan filsafatnya tidak sejalan 
dengan falsafah negaranya. Ini 
membahayakan negara.   

Terhadap situasi sekarang ini 
sebagai penenang pikir, sudi-
lah melantunkan lagu dolanan 
kreasi  budaya Kanjeng  Sunan 
Kalijaga diakhir abad ke-14 yang 
telah mendapatkan  pengguba-
han   C Hardja Soebrata (1905-
1986),  Gundul-gundul Pacul:

Gundul gundul pacul cul 
gembelengan
Nyunggi nyunggi wakul kul 
gembelengan
Wakul glempang segane dadi 
sak latar
Wakul glempang segane dadi 
sak latar

Gundul gundul pacul cul 
gembelengan
Nyunggi nyunggi wakul kul 
gembelengan
Wakul glempang segane dadi 
sak latar
Wakul glempang segane dadi 
sak latar

Apa maknanya? Sang gundul 
adalah rakyat yang dengan me-
manggul segala kepolosannya  
harus berbekal pacul. Cang-
kul adalah perlambang daya 
juang  untuk menyangkul, untuk 
menggali, untuk menafkahi, 
untuk berpenghidupan yang 
disindir gembelengan. Gem-
belengan merupakan gerak 
dinamis yang mempermainkan, 
dan apa akibat dari menggembe-
lengkan rakyat (gundul) dengan 

perabot kebutuhan ekonominya 
(cangkul), telah dijawab pada 
bait berikutnya. Negara tentu 
tidak boleh “gembelengan”, 
apalagi sambil “menyembah-
nyembah investor yang main 
tabrak hukum negara”.

Nyunggi berarti menjunjung 
tinggi di atas kepala dengan  
meletakkan wakul (bakul) se-
bagai wadah atau forma cita-cita 
rakyat, bejana amanat rakyat, 
tempat daulat tertinggi. Ba-
gaimana implikasi tindakan 
menjunjung  amanat rakyat den-
gan gembelengan? Tempayan 
kerakyatan (wakul) itu akan 
terjatuh  dengan konsekuensi se-
gane (nasi) tumpah memenuhi 
jalanan, membanjiri halaman 
rumah (dadi sak latar).  Nasi 
boleh ‘diwerdikan’ kumpulan  
rakyat atau ekspresi cita-cita 
yang diwadahi dalam negara 
(NKRI).  Kepentingan rakyat 
harus terus diselamatkan dalam 
“wakul NKRI”.

Gembelengan harus dicegah 
seberapa pun beratnya, sesulit 
apa pun medannya, segelap apa 
pun ruangnya, selicin apa pun 
tangga pencapainnya. Pemimpin 
negara maupun yang Ormas kea-
gamaan dilarang gembelengan, 
karena hal itu mengakibatkan 
guncangan. Meletakkan rakyat 
di atas kepala adalah pilihan dari 
jabatan yang mengerti hakikat 
supremasi demokrasi. Kalaulah 
pemimpin gembelengan, maka 
tunggu tahapan berikutnya yang 
akan muncrat: Wakul glempang 
segane dadi sak latar. 

Oh ... oh ... simaklah. Sebuah 
tembang telah menunjukkan 
betapa keagungan pesan yang 
disampaikan kepada siapa 
saja yang menduduki posisi 
kekuasaan negara dan “tahtah 
agama”.  Tembang itu mengh-
entak  dengan bahasa simbolik, 
serta sangat paripurna: wakul 

glempang segane dadi sak 
latar - wakul glempang segane 
dadi sak latar. Pengulangan ini 
menjadi pengingat tanpa sekat 
bahwa pemimpin yang me-
nyunggi (menjunjung tinggi-
tinggi) tidak boleh main-main 
dengan suara rakyat yang dis-
ungginya (sebagai mahkota). 
Pemerintah harus rela bahkan 
wajib dengan kekuasaan yang 
dititipkan kepadanya untuk 
terus-menerus mencangkul, 
menyuburkan ladang rakyat,  
yaitu memberi perlindungan 
kepadanya.  

Saya  percaya bahwa apabila 
kita tidak dapat menggali se-
laksa bongkahan kearifan ajaran 
kepemimpinan dari leluhur, 
bolehlah memungut sebaris lir-
iknya.   Asalkan mampu menger-
ek kemuliaan ajaran bagi rakyat-
nya. Pancuran yang meneteskan 
air kebijakan agar penguasa jujur 
pada tugasnya amatlah berharga. 
Sebagaimana Filusuf Plato da-
lam buku dialogis klasiknya, Re-
publik yang mengajarkan bahwa 
kepemimpinan orang  jujur jauh 
lebih menguntungkan. Kau be-
nar Plato. Dan dalam ranah Sirah 
Nabawiyah kami, Gusti Kanjeng 
Nabi Muhammad saw yang hadir 
sejak mulanya adalah sebagai 
utusan yang bergelar al-amin 
dan sempurna dengan karakter 
utamanya: shiddiq, amanah, 
tabligh, dan fathanah. Inilah 
pandom kepemimpinan teladan 
paripurna. Kepada calon guber-
nur Jatim, bersumpahlah dalam 
spirit imanmu dan  Hari Sumpah 
Pemuda, 28 Oktober 2017 esok, 
untuk menjadi pemimpin yang 
tidak gembelengan. 
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Karena ada masalah tersebut,” 
ujar Nyono menegaskan.

Ita Triwibawati disebut-sebut 
hendak maju pada Pilkada Kabu-
paten Nganjuk 2018. Suaminya, 
Taufiqurrahman, adalah bupati 
Nganjuk dua periode yang men-
jabat 2008-2013 dan 2013-2018. 
Ita ikut diamankan dalam OTT 
bersama sang suami. 

Bahkan kepergian Ita ke Jakar-
ta adalah dalam rangka mengu-
rus rekomendasi pencalonannya 
sebagai Bacagub Nganjuk. “Me-
mang kemarin beliau pamit ke 
Jakarta mengurus rekomendasi 
Parpol dalam rangka pencalo-
nannya dalam Pilbup Nganjuk,” 
ujar Bupati Nyono.

Nyono memastikan bahwa 
Kamis (26/10) kemarin Ita Tri-
wibawati tidak kelihatan di 
Kantor Pemkab. “Kami nanti 
akan melakukan koordinasi. 
Sehingga kinerja Pemkab Jom-
bang tidak terganggu dengan 
masalah ini. Kita tunggu kabar 
selanjutnya kepastian berita 
tersebut,” ujarnya.

Suap untuk Jual-Beli Jabatan 
KPK saat ini tengah menda-

lami kaitan antara uang suap 
yang diterima Taufiqurrahman 
dengan pencalonan istrinya. 
KPK menyebut bukan kali ini 
saja Taufiq menerima suap un-
tuk jual beli jabatan.

“Ita Triwibawati yang meru-
pakan istri bupati, menurut 
informasi, akan nyalon bersama 
dengan SA (Lurah di Kabupaten 
Nganjuk) sebagai wakilnya. 
Tetapi apakah uang tersebut 
akan diberikan untuk itu? Ini 
rasanya masih dalam pengem-
bangan,” ujar Wakil Ketua KPK 
Basaria Pandjaitan dalam kofe-
rensi pers di kantornya, Jalan 
Kuningan Persada, Jakarta Se-
latan, Kamis (26/10).

Menyusul OTT KPK, Taufiq 
ditetapkan sebagai tersangka 
setelah diduga menerima suap 
Rp 298 juta terkait jual-beli 
jabatan di lingkungan Pem-
kab Nganjuk. Taufiq ditangkap 
seusai menerima uang di salah 
satu hotel di kawasan Lapangan 
Banteng, Jakarta Pusat.

Basaria mengatakan, KPK 
melakukan OTT karena men-
duga ada transaksi suap kepada 
Taufiqurrahman. Suap itu didu-
ga diberikan untuk memuluskan 
para pihak yang ingin mengisi 
sejumlah jabatan, seperti kepala 
sekolah, kepala dinas, dan se-
bagainya.

“Yang mana untuk men-
duduki jabatan tersebut, orang 
harus memberikan uang kepada 
(pejabat) setempat. Hal ini ke 
depan perlu diperhatikan secara 

serius,” katanya.
Adapun suap Rp 298 juta yang 

membuat Taufiq tertangkap, 
Basaria mengatakan uang itu 
untuk operasional Taufiq dan 
istri semata. “Kalau dana yang 
pada saat ini, pada saat dilaku-
kan tertangkap tangan dengan 
jumlah Rp 200 jutaan, rasanya 
ada yang nggak cukup, pasti 
bukan. Ini mungkin hanya untuk 
biaya operasional dari bupati, 
istri selama ada di Jakarta,” ujar 
pimpinan KPK ini.

Basaria juga mengungkap, 
pada OTT itu, pihaknya menang-
kap 20 orang di dua kota. “OTT 
dilakukan di dua lokasi, Jakarta 
dan Nganjuk. Dalam OTT itu, 
KPK mengamankan 20 orang, 
12 di Jakarta, 8 di Nganjuk,” 
katanya.

Selain Taufiqurrahman, Basar-
ia menyebutkan, beberapa orang 
yang ditangkap di antaranya 
berinisial IH selaku kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayan, 
SUW selaku kepala SMPN 3 
Kabupaten Nganjuk, MD selaku 
Kepala Bagian Umum RSUD 
Kabupaten Nganjuk, H selaku 
kepala Dinas Lingkungan Hidup, 
dan D merupakan wartawan 
media daring di Nganjuk.

Selain itu, beberapa orang 
lainnya yang ditangkap adalah 
istri Bupati Nganjuk yang juga 
Sekda Kabupaten Jombang, 
Direktur RSUD Kertosono, sek-
retaris camat, dan seorang lurah 

di Kabupaten Nganjuk yang juga 
bakal Cawabup Nganjuk.

KPK Heran Taufik Nekat
Basaria juga menyatakan tak 

habis pikir dengan kelakuan Bu-
pati Nganjuk Taufiqurrahman. 
Kepala daerah yang pernah lolos 
dari penetapkan tersangka KPK 
itu nekat menerima suap terkait 
jual beli jabatan.

“Kami juga bingung, nekat 
banget. Baru jadi tersangka, 
lalu praperadilan, masih nekat 
juga. Kami juga bingung,” kata 
Basaria.

Taufiq ditetapkan sebagai ter-
sangka setelah diduga menerima 
suap sebesar Rp 298 juta terkait 
jual beli jabatan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 
Taufiq ditangkap seusai men-
erima uang di salah satu hotel 
di kawasan Lapangan Banteng, 
Jakarta Pusat.

Taufiq sempat lolos dari jerat 
hukum terkait dugaan tindak pi-
dana korupsi lima proyek pem-
bangunan di Kabupaten Ngan-
juk, Jawa Timur, pada tahun 
2009.  Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan (PN Jaksel) pada 6 Maret 
2017 menerima sebagian permo-
honan praperadilan Taufiq yang 
saat itu sudah ditetapkan oleh 
KPK sebagai tersangka.

Hakim PN Jaksel mendasar-
kan pertimbangannya pada 
Surat Keputusan Bersama (SKB) 
antara kepolisian, kejaksaan, 

dan KPK yang ditandatangani 
pada 29 Maret 2012, dalam men-
erima sebagian gugatan prapera-
dilan yang diajukan Taufiq.

Dalam SKB tersebut disebut-
kan bahwa apabila dua instansi 
atau lembaga menangani perkara 
yang sama, maka dikembalikan 
kepada instansi atau lembaga 
awal yang melakukan penye-
lidikan awal. Mengacu SKB ini, 
maka seharusnya perkara yang 
menyeret Taufiq dikembalikan 
ke Kejaksaan Agung.

Pada 13 September 2017, 
pimpinan KPK melimpahkan 
sejumlah berkas perkara ke 
Kejaksaan Agung, salah satunya 
yaitu perkara Taufiq.  

Penyegelan di RSUD Nganjuk 
Selain menyegel tiga ruang 

pejabat Dinas Pendidikan Ka-
bupaten Nganjuk, Tim Satgas 
Komisi KPK juga menyegel ru-
ang Kepala Bagian Umum RSUD 
Nganjuk M Bisri SE.

“Tadi malam (Rabu malam) 
sekitar pukul 20.00, jadi saat 
penyegelan berlangsung kan-
tor dalam kondisi kosong,” ujar 
Gunadi SE, kepala Sub Bagian 
Rumah Tangga dan Perlengka-
pan RSUD Nganjuk dikonfirmasi 
Duta, Kamis (26/10) siang.

Saat ini, kata Gunadi, Kabag 
Umum M Bisri yang ruangan dis-
egel oleh KPK sedang berada di Ja-
karta untuk mengikuti pelatihan 
bersama dengan Wakil Direktur 

Pelayanan dr Laksomono Pra-
tiknyo. “Sudah berangkat ke 
Jakarta sejak kemarin bersama 
Pak Laks (dr Laksomono Pratikno, 
red),” jelasnya.

Ketika melakukan penyege-
lan, lanjut Gunadi, tiga petugas 
KPK berpesan kepada staf RSUD 
agar ruangan Kabag Umum 
tersebut tidak disentuh. “Ada 
tiga orang petugas tadi malam 

itu, berpesan agar ruangan yang 
telah disegel ini tidak diutik-utik 
(disentuh), sampai petugas da-
tang kembali,” paparnya.

Kedua petugas KPK, kata 
Gunadi lagi, hanya melakukan 
penyegelan tanpa membawa 
sesuatu. “Tidak berlangsung 
lama. Begitu datang langsung 
menyegel dan berpesan kemu-
dian keluar. Tidak ada barang 
yang dibawa,” jelasnya.

Sementara itu, kabar OTT KPK 
kepada Bupati Nganjuk Drs H 
Taufiqurrahman hingga saat 
ini belum diterima secara resmi 
oleh Pemkab Nganjuk. Untuk 
itu, Wakil Bupati Nganjuk KH 
Abdul Wachid berpesan kepada 
seluruh Aparatur Sipil Negera 
(ASN) menjalankan tugas pokok 
dan fungsinya.

“Jadi tadi apel pukul tujuh 
dipimpin Pak Wabup. Beliau me-
minta karena proses pemerik-
saan KPK ini masih berlangsung, 
semua ASN menjalankan tugas 
sesuai Tupoksi masing-masing. 
Jangan sampai pelayanan ter-
hadap masyarakat terganggu,” 
ujar Kabag Humas Pemkab 
Nganjuk Drs Agus Irianto MM 
kepada Duta.

 Terkait dengan kabar OTT, 
kata Agus Irianto, Pemkab Ngan-
juk belum menerima keterangan 
secara resmi dari KPK. “Sampai 
dengan saat ini, pemerintah 
kabupaten Nganjuk belum men-
erima keterangan secara resmi 
dari KPK,” jelasnya.

Namun, Agus Irianto men-
jelaskan bahwa sejak Selasa 
(24/10) lalu, Bupati Nganjuk 
Drs H Taufiqurrahman memang 
sedang berada di Jakarta. “Jadi 
beliau, bersama dengan bupati 
dan gubernur seluruh Indonesia 
mendapat arahan dari Presiden,” 

paparnya.
Mengenai keberadaan Bu-

pati Taufiquraqhman bersama 
istrinya, Ita Tri Wibawati, yang 
dikabarkan terjaring OTT KPK, 
Agus Irianto lagi-lagi menyebut 
belum  mendapat keterangan 
resmi dari KPK.   “Yang jelas 
begini, sejak Selasa Pak Bupati 
di Jakarta. Dan, hingga saat ini 
Pemkab Nganjuk belum men-
erima keterangan secara resmi 
dari KPK,” terangnya.

Masalah penyegelan sejumlah 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
sejak kemarin Agus Irianto mem-
benarkannya.  “Yang saya tahu 
kemarin itu, Rabu 25 Oktober ada 
sejumlah ruang OPD yang disegel 
KPK, di antaranya ruang kepala Di-
nas Kantor Lingkungan Hidup (LH), 
Ruang Kadis Dinas Pendidikan, dan 
dua ruang Kabag: Ketenagaan dan 
Dikdas,” urainya.

Untuk itu, lanjut Agus Irianto, 
OPD Lingkungan Hidup, dua petu-
gas KPK yang datang langsung 
membawa Kepala Kantor Dinas 
LH Hariyanto ke Mapolres Nganjuk 
untuk dimintai keterangan. “Jadi 
ada dua petugas KPK datang. Ke-
mudian minta ditunjukkan ruang 
kepala dinas. Kebetulan kemarin 
Kepala Dinas LH Pak Harianto 
memang ada di tempat. Detelah 
ketiganya berbincang sekitar 5 
hingga 10 menit keluar menuju ke 
Mapolres Nganjuk untuk pemerik-
saan,” jabarnya.

Setelah itu, imbuh Agus Irianto, 
sekitar pukul 17.00 WIB ruang 
Kepala Kantor LH disegel oleh 
KPK.   Hingga berita ini ditulis, 
Pemkab Nganjuk masih menung-
gu keterangan resmi dari KPK 
terkait kabar OTT Bupati Tau-
fiqurrahman bersama istri serta 
sejumlah pejabat dan stafnya di 
Jakarta.lrul, hud, agk

Kapolres Metro Tangerang 
Kombes Pol Harry Kurniawan 
bersama Ditkrimum dan Bid-
dokes Polda Metro Jaya menin-
jau lokasi kebakaran pabrik yang 
terbakar.  Harry menegaskan, 
gudang tersebut milik PT Pan-
ca Buana Cahaya Sukses yang 
memproduksi kembang api.

“Pabrik ini adalah PT Panca 
Buana Cahaya Sukses, dari data 
kami, yaitu PT yang bergerak di 
bidang kembang api,” ujar Harry 
di lokasi.

Dari 47 korban meninggal, 39 
korban dibawa ke RS Kramat 
Jati. Sementara 8 korban tewas 
lainnya masih belum dievakuasi. 
Argo Yuwono memastikan, kor-
ban jiwa di gudang kembang api 
itu adalah karyawan pabrik. 

Sementara korban luka dari 
peristiwa itu, berdasarkan data 
sementara mencapai 46 orang. 
“Total jumlah pekerja itu ada 103 
orang,” kata Argo. Sebagian be-
sar korban luka, yakni 31 orang, 
dibawa ke RSUD Tangerang. 

Gudang petasan itu diketa-
hui baru beroperasi satu bulan 
terakhir. Adapun karyawan 
yang menjadi pekerja di sana 
sebagian besar adalah warga 
sekitar pabrik. “Ya, sebagian be-
sar karyawannya adalah warga 
sekitar pabrik,” ujar Camat Ko-
sambi Toni Rustoni.

Pemilik Berada di Malaysia
Pabrik kembang api yang me-

ledak tersebut milik Indra Liono 
(40), yang diketahui berada di 
Malaysia. “Informasinya, yang 
bersangkutan sedang dalam 
perjalanan dari Malaysia ke 
Indonesia,” ujar Kapolda Metro 
Jaya Irjen Idham Azis.

Polisi telah meminta keteran-
gan kepada tiga pengelola pabrik 
tersebut. Polisi menggali data 
para korban, karyawan, dan 
perizinan pabrik ini. “Perizinan-
nya tentu kita cek juga,” katanya. 
Kapolda mengatakan pihaknya 
telah menurunkan tim ke lokasi 
kebakaran untuk melakukan 
olah TKP. 

Kondisi para korban tewas 
saat ditemukan sebagian besar 
tidak dapat dikenali. Sebagian 
besar para korban tewas men-

galami luka bakar.

Kebingungan Cari Korban 
Wati bingung mencari kakak 

iparnya yang menjadi korban 
ledakan pabrik petasan di Ko-
sambi, Tangerang, Banten. Wati 
mengatakan, kakak iparnya 
itu bekerja di pabrik tersebut 
sejak sepekan lalu. Wati men-
gatakan mencari Zuhro (37), 
setelah mendapat kabar ledakan 
di pabrik petasan tersebut. 

Ia yang berada di rumahnya 
berjarak 1 km pun langsung 
mendatangi lokasi untuk men-
cari Zuhro. “Sampai sekarang be-
lum tahu dia di mana. Belum ada 
informasi. Masih simpang siur,” 
kata Wati kepada wartawan di 
lokasi kejadian.

Wati mengaku kerabat menda-
pat kabar korban-korban ledakan 
dibawa ke RS Mitra dan RSUD 
Kabupaten Tangerang. Namun, 
kerabat tak menemukan Zuhro. 
“Tadi juga sudah ke RS Mitra. 
Tidak ada juga. Pasien di sana 
laki-laki,” lanjut Wati.

Wati tidak mengetahui tugas 
Zuhro di pabrik itu. Menurut 
Wati, pabrik itu baru berdiri. 
Bahkan banyak warga setempat 
yang tidak mengetahui aktivitas 
pabrik.  Wati meminta perusa-
haan bertanggung jawab atas 
kejadian tersebut.

Dibayar Rp55Ribu per Hari
Lain lagi cerita Diana. “Kaget, 

lemes, sedih, dan campur aduk,” 
begitu kata Diana saat menden-
gar pabrik kembang api PT Panca 
Buana Cahaya Sukses terbakar.

Tiga anggota keluarga Diana 
menjadi korban. Mereka adalah 
Fatimah, Lilis, dan Oni. “Kalau 
Oni, saya belum dapat kabar,” 
tambah Diana.

Menurut dia, Fatimah dan 
Lilis baru dua minggu bekerja di 
gudang petasan itu. Keduanya 
diajak oleh Oni yang sudah sebu-
lan bekerja. “Katanya enggak 
bahaya, cuma masukin kembang 
api saja,” terangnya.

Lebih lanjut Diana menga-
takan, dalam sehari karyawan 
gudang petasan diberi upah 
Rp55 ribu. “Tapi katanya target 
juga,” ucapnya.

Proses Identifikasi
Korban tewas dibawa RS Polri 

Kramatjati secara bergelombang 

dan langsung menjalani proses 
identifikasi. Kepala Instalasi Fo-
rensik Rumah Sakit Polri Komb-
es Edy Purnomo menjelaskan 
tahap-tahap dilakukan selama 
proses identifikasi. Mulai proses 
jenazah datang hingga jenazah 
teridentifikasi sampai akhirnya 
diambil keluarga.

“Yang pertama dilakukan pen-
imbangan berat jenazah dengan 
timbangan digital,” Kata Edy di 
Ruang Forensik Rumah Sakit 
Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Selanjutkan setelah ditim-
bang, jenazah dibawa ke ruang 
forensik yang berstandar inter-
nasional. Ada sebanyak 18 tem-
pat periksa untuk melakukan 
idenfikasi. “Di sini (Ruang Fo-
rensik) proses identifikasi semua 
di sini mulai dari gigi, jari, semua 
dilakukan di sini. Pemeriksaan 
sidik jari, gigi sampel DNA se-
mua dilakukan di ruangan ini,” 
jelas dia.

Edy mengatakan, lama atau 
tidaknya proses identifikasi 
postmortem tersebut tergan-
tung kondisi jenazah. Menurut-
nya, kalau jenazah masih dalam 
keadaan bagus ada sidik jarinya 
itu lebih cepat.

“Tergantung keadaan jenaz-
ah. Jika mudah dikenali dan 
sidik jari ada, muka masih jelas 
itu lebih cepat. Tapi tergantung 
juga kalau jenazahnya bagus tapi 
data antemortem nggak ada ya 
bisa lama,” kata dia.

Setelah proses identifikasi se-
lesai, jenazah pun dipindahkan 
ke ruang pendingin atau kamar 
jenazah. “Kalau sudah terinden-
tifikasi kita lakukan pencocokan 
data postmortem dan ante-
mortem. Selanjutnya setelah 
terindentifikasi diserahkan ke 
keluarganya,” imbuhnya.

Polisi meminta warga yang 
merasa keluarganya bekerja di 
pabrik petasan itu mendatangi 
RS Polri dengan membawa data-
data. Jenazah korban tewas 
dalam kondisi mengenaskan 
hingga susah dikenali. Polisi 
setidaknya butuh data gigi kor-
ban.

“Kemudian kalau pernah 
dirawat gigi, bisa dibawa data 
giginya, dan ketiga dengan 
pengecekan dan identifikasi 
korban,” ujar Dirkrimum Polda 
Metro Jaya Kombes Nico Afinta. 
lhud, meo, dit

tuk dikonsumsi, serta 4 kilogram 
mushroom mentah. “Kami juga 
menyita barang-barang packing-
nya, yakni timbangan, alat press, 
dua buah ponsel an dua buku 
rekening,” ujar Eko.

Jamur mushroom biasa tum-
buh di kotoran gaspi. Musrhoom 

menjadi pemberantasan pihak 
kepolisian sesuai dengan in-
struksi Kapolri Jenderal Tito 
M Karnavian. Karena memang 
harus diakui Mushroom mem-
buat halusinasi tinggi bagi peng-
gunanya. Banyak kasus hingga 
berujung kematian disebabkan 
Mushroom.

Eddy menjual narkotika yang 
diketahui golongan I itu secara 
online. Pembeli menghubungi 

nomor kontak yang tertera di 
salah satu lapak online-nya. Se-
lanjutnya, barang dapat diambil 
langsung atau dikirim melalui 
perusahaan jasa pengiriman 
barang.

Eddy dikenakan Pasal 112 ayat 
(2) Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika 
dengan ancaman hukuman lima 
hingga 20 tahun penjara. hud, 
mer

duta/agus karyono

DISEGEL KPK: ruang kepala Bagian umum rsud nganjuk M Bisri disegel kPk.


