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VIDEO
Hari Ini

Komitmen Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Toba Bara Raih Proper Hijau    

ARTIS peran sekaligus pre‑
senter Luna Maya baru saja 
merayakan ulang tahun 
ke‑36, Senin (26/8). Usia baru 
membuat Luna merasa harus 
bersikap lebih bijaksana lagi. 
“Cuma kadang‑kadang jadi 
dewasa itu capek 
juga, ya, tapi harus 
dewasa. Sisi bukan 
ke kanak‑kanakan 
atau childish,” kata 
Luna.

PENGHARGAAN PROPER - Teguh alamsyah Direktur 
operasional pT Toba Bara Sejahtra (TBS) mewakili Toba Bara saat 
menerima penghargaan proper hijau.

PT TOBA Bara Sejahtra 
(TBS) Group, yang terdi-
ri dari tiga perusahaan 

tambang di Kaltim ini patut 
diberikan apresiasi. Karena 

group perusahaan yang 
terdiri dari PT Adimitra 

Baratama Nusantara (ABN), 
PT Trisensa Mineral Utama 

(TMU) dan PT Indomining 
(IM) dalam proses produksi 

perusahaan pertambangan-
nya meraih Proper Hijau dari 

Pemprov Kaltim.

PENGHARGAAN Proper 
Hijau merupakan program 
penilaian peringkat kinerja 
perusahaan dalam pengelo-

laan lingkungan hidup.
Penghargaan itu diterima 

TBS Group saat peringatan 
Hari Lingkungan Hidup 
Dunia (HLHD) tahun 2019 
yang diperingati di Lamin 
Etam pada 20 Juni lalu. 
Supremasi itu diserahkan 
oleh Gubernur Kaltim Isran 
Noor di Lamin Etam pada 
Teguh Alamsyah, Direktur 
Operasional PT Toba Bara 
Sejahtra (TBS). 

Tentunya seluruh jajaran 
perusahaan bangga, senang 
dan bersyukur atas raihan 
itu dan menjadi motivasi 

Jadi dewasa
itu Capek

Ho

san

Samboja
Terletak di pesisir timur Kutai 
Kartanegara, di antara 
Balikpapan dan Samarinda
l Terhubung dengan Tol 
Balikpapan-Samarinda 
sepanjang 99 km
l Dari Bandara SAMS 
Sepinggan ditempuh melalui 
jalan darat sekitar 1 jam 16 menit
l Memiliki luas daerah 
1.045,9 Km2
l Satu setengah kali luas 
Jakarta yang hanya 662,33 Km2
l Samboja dilalui lima sungai, 
yakni Sungai Merdeka, 
Sungai Hitam, Sungai Serayu, 
Sungai Sekakam, dan Sungai Bulu
l Jumlah penduduk Samboja 
  per 2017 tercatat 63.128 jiwa, 
  kepadatan penduduk 54,3 jiwa/km2.
l Mata pencaharian penduduk 
  pertanian dan perikanan

Sepaku
Kecamatan Sepaku, PPU 
memiliki luas wilayah 1172,36 
Km2
l Berada di atas ketinggian 500 
meter di atas permukaan laut
l Penduduk di Sepaku pada 
2017 tercatat 32.073 jiwa
l Dengan rata-rata penduduk 
per km 27,36 orang per km
l Sepaku dilewati lima sungai 
utama, yakni Sungai Toyu, 
Kemaen, Pemaluan, Samuntai, 
dan Mentawir
l Mata pencaharian penduduk 
pertanian dan perkebunan
l Infrastruktur, progres 
pembangunan bendungan di 
Sepaku seluas 400 hektare 
pada 2020.
Sumber: CNBS/BPS

Lokasi Ibukota Baru
Samboja & Sepaku

Ada Lahan Milik Adik Prabowo

SAY NO
DRUGS Prestasi
Narkoba NO

YES

HENDRY P TANDI
PAYUNG, SE

MUHAMMAD
SAMSUN, SE, M.Si

H. ANDI FAISAL
ASSEGAF, S.Sos, M.Si

Drs. MUHAMMAD
RAMADHAN, MTH. M. SYAHRUN HS

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BESERTA JAJARAN SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hal

26

Hal

11

Luna Maya

Harga tanah Ibukota Naik 4 Kali Lipat

Misi tumbangkan pimpinan klasemen
l Malam Ini Borneo FC Tantang Bali United

Warga Balikpapan Selat‑
an atau yang dikenal ja‑
lan Bandara lama dige‑
gerkan dengan adanya 

penemuan sesosok mayat 
pria yang tergeletak di 
samping mesin di Beng‑

kel Fabrikasi.

POLITIKUS Partai Gerin-
dra membenarkan kepe-
milikan lahan keluarga 
Prabowo Subianto di loka-
si yang akan menjadi ibu-
kota negara baru di Ka-
limantan Timur. Namun 
demikian, Prabowo siap 
menyerahkan lahan yang 
dia miliki jika dibutuhkan 
untuk menjadi bagian dari 
ibukota negara tersebut.

Dahnil Anzar Simanjun-
tak, juru bicara Prabowo 
Subianto, menjelaskan 
soal lahan yang disebut-
sebut milik Ketua Umum 
Partai Gerindra Prabowo 
Subianto di Kabupaten Pe-
najam Paser Utara. Dahnil 
menuturkan tanah terse-
but bukan miliki Prabowo 

SAMBOJA, TRIBUN ‑ Kepu-
tusan Presiden Republik 

Indonesia Joko Wi-
dodo menetapkan 

Kalimantan Ti-
mur sebagai ca-

lon ibukota negara yang 
baru, Senin (26/8) 
kemarin membuat 
kasak-kusuk para 
spekulan tanah 

mulai masuk ke wilayah 
Samboja dan Muara Jawa, 
Kutai Kartanegara. 

Seperti diketahui, 
sebagian wilayah 

Kukar ,  yakn i 
Samboja dan Muara 

Jawa bakal menjadi 
lokasi ibukota negara 

XX Gubernur Isran Sebut Lokasi 
di Muara Jawa dan Semoi 

Desainnya itu masih 
dilengkapi dan 

disesuaikan oleh tim. Titik 
koordinatnya (lokasi Istana 
Negara) akan dimasukkan 

Undang‑Undang IKN

Isran noor
Gubernur Kaltim

Janjikan Eksekutor 
Bayaran Rp 500 Juta 
l Istri Muda Aktor Pembunuhan Suami
BANDUNG, TRIBUN - Mis-
teri dua jenazah yang di-
temukan hangus terbakar 
dalam mobil Toyota Calya di 
kawasan Cidahu, Kabupaten 
Sukabumi, Minggu (25/8), 
akhirnya terungkap. Jenazah 
itu ternyata bapak dan anak, 
warga Lebak Bulus, Jakarta, 
korban pembunuhan yang 

melibatkan istri muda serta 
anaknya. 

Korban diidentifikasi seba-
gai Edi Candra Purnama ali-
as Pupung (54) dan anaknya, 
Mohamad Adi Pradana (23). 
Kedua korban dihabisi empat 
orang yang atas suruhan ter-

PERSIBA Balikpapan ber-
hasil meraih kemenang-
an atas Persis Solo da-
lam lanjutan Liga 2 
2019. Bertanding di Sta-
dion Wilis Madiun, Se-
lasa (27/8) Persiba me-
nang 1-0. Empat pemain 
anyar Persiba diturun-
kan, yakni Reza Syahput-
ra, Irsan Lestaluhu, Ngu-
rah Nanak, 
dan Riki Pam-
budi. Hasil ini 
merupakan 
kemenangan 
perdana Sa-
tia Bagdja. 

Wawan

Dias

Leonard

Willian

Michael

Brwa Nouri

Gonçalves 

Sausu

Lilipaly

Melvin Platje

Spasojevic

Nadeo

Wildansyah

Javlon 

Faturrahman

Suruan

Dirga Lasut

Samma 

Ambrizal

Terens Puhiri

Renan Silva

Lerby Elyandri (c)

Bali United : 
1) 24/8/2019, Bali United 
vs Borneo FC (2-1)
2) 20/8/2019, Madura 
United vs Bali United (0-1)

Borneo FC : 
1) 24/8/2019, Borneo FC vs 

Semen Padang (1-0)
2) 19/8/2019, Borneo FC vs 

Persipura Jayapura (1-1)Pelatih : 
Stefano Cugurra Teco

Pelatih: 
Mario Gomez

Rabu (28/8/2019), 
Stadion Kapten I 
Wayan Dipta, Bali

4-3-2-1 4-3-2
-1

SAMARINDA, TRIBUN - Borneo FC 
menyambangi markas Bali United da-
lam laga lanjutan Liga 1 2019, yang 
akan berlangsung Rabu (28/8/2019) 
p u k u l 21.30 Wita di Stadion 
Kap- ten I Wayan Dip-

ta, Bali. Datang dengan membawa 21 
pemain, skuad besutan pelatih Ma-
rio Gomez itupun cukup percaya diri 
menantang sang pemuncak klasemen 
Liga 1. 
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bagi perusahaan untuk 
terus meningkatkan kiner‑
janya dalam pengelolaan 
lingkungan.

“Raihan Proper Hijau pada 
Toba Bara Sejahtra Group 
ini merupakan penghargaan 
yang tinggi bagi perusahaan 
dalam bidang pengelolaan 
lingkungan hidup. Kare‑
na bagi perusahaan yang 
mendapatkan kategori hijau 
berarti perusahaan telah 
melakukan pengelolaan 
lingkungan lebih dari yang 
dipersyaratkan (di atas 
rata‑rata) dan telah memiliki 
keanekaragaman hayati, 
sistem manajemen lingkung‑
an, 3R limbah padat dan 
LB3, konservasi penurunan 
beban pencemaran air, pe‑
nurunan emisi dan efesiensi 
energi, “ ujar Teguh Alam‑
syah didampingi Humasnya, 
I Made Sukantra.

Tentunya penghargaan 
Proper Hijau ini merupakan 
bukti atas komitmen dari 
Toba Bara Sejahtra Grup 
dalam mengelola lingkung‑
an sesuai dengan peratur‑
an yang berlaku. Selain itu, 

ini juga sesuai dengan visi 
dan misi perusahaan yang 
berkomitmen mengopera‑
sikan lahan pertambangan 
dengan standar tertinggi, 
efisien, memperhatikan 
keamanan serta tata kelola 
dan kepatuhan lingkungan 
yang terkendali.

Kemudian diuraikan 
Teguh, perusahaan sangat 
serius dalam menangani 
berbagai limbah B3 atau 
bahan berbahaya dan 
beracun yang dihasilkan 
dari kegiatan operasional 
penambangan. Perusaha‑
an telah memiliki fasilitas 
incinerator yakni alat yang 
dapat membakar limbah 
padat dengan mengguna‑
kan teknologi pembakaran 
pada suhu tertentu sehing‑
ga sampah dapat terbakar 
habis. Hal ini tentunya akan 
mengurangi jumlah limbah 
padat khusus nya limbah 
B3 yang dibawa keluar.

“Untuk CSR kami sangat 
konsen. Mulai dari bidang 
pendidikan ada beasiswa 
prestasi dan tidak mampu. 
Kesehatan masyarakat ada 
kerjasama dengan BPJS 
Kesehatan, posyandu untuk 
gizi anak‑anak dan warga 
lanjut usia (lansia). Juga 
ada program bedah rumah 
bagi kelarga pra sejahtera,” 
beber pria ramah ini.

Program indikator raihan 
proper ini tidak cukup di 
situ. Ada juga program 
sekolah tambang, yakni 
tour keliling tambang bagi 
pelajar SD, SMP dan SMA di 
wilayah Sangasanga Kukar. 
Kemudian ada pembinaan 
bagi UMKM rumahan pengo‑
lahan bahan makanan yang 
sudah masuk Indomaret. 
Selanjutnya ada bantuan 
bagi para kelompok tani dan 
peternak sapi serta ikan.

Di bidang lingkungan 
lainnya perusahaan juga telah 
mengembangkan kawasan 
hutan multifungi atau Hutan 
Arboretum yang berada di da‑
lam konsesi tambang.  Penye‑
diaan area hutan Arboretum 
ini berfungsi sebagai kawasan 
konservasi biodiversity, ka‑
wasan plasma nutfah, hutan 
Pendidikan dan penelitian, 
sebagai kantung & koridor sat‑
wa, hutan wisata dan sumber 
bibit tanaman jenis lokal. 

Pihaknya juga berpesan 
agar kinerja dalam penge‑
lolaan lingkungan secara 
konsisten terus diperta‑
hankan dan ditingkatkan 
untuk mencapai raihan 
yang tertinggi yakni proper 
Emas. Tentunya diperlukan 
usaha dan kerja lebih keras 
lagi oleh semua tim dengan 
terus melakukan berbagai 
inovasi dan efisiensi. (adv)

Subianto, melainkan milik 
Hashim Djojohadikusumo, 
adik kandung Prabowo me-
lalui perusahaan PT Asha-
ri Grup. 

“Itu yang digunakan untuk 
pilot project energi terbarukan 
pohon aren yang sempat dipre-
sentasikan oleh Pak Hashim,” 
ujar Dahnil ketika dihubungi, 
Selasa (26/8). 

Dahnil menjelaskan la-
han tersebut merupakan hu-
tan industri dan perkebunan. 
Prabowo memang memiliki la-
han, namun menurut Dahnil 
lahan tersebut berada di Be-
rau, Kalimantan Timur. Dah-
nil menegaskan Prabowo 
tidak memiliki lahan di Ka-
bupaten Penajam Paser Uta-
ra dan Kabupaten Kutai Ker-
tanegara.  “Di situ tidak ada. 
Beliau punya di Berau,” pung-
kas Dahnil.

Wakil Ketua Umum Partai 
Gerindra Edhy Prabowo me-
ngatakan terdapat lahan mi-
lik Hashim Djojohadikusumo di 
satu dari dua kabupaten yang 
ditetapkan Presiden Joko Wi-

dodo sebagai ibu kota negara 
baru, yaitu di Penajam Paser 
Utara. Namun demikian, Edhy 
mengaku tidak mengetahui de-
tail lokasi lahan milik Hashim. 

Edhy meminta kepemilikan la-
han yang dikuasai Hashim Djo-
johadikusumo tidak perlu men-
jadi polemik. Edhy mengatakan 
Prabowo akan menyerahkan la-
han tersebut bila digunakan un-
tuk kepentingan negara. 

“Pak Prabowo telah me-
nyampaikan kepada publik, 
kepada semua rakyat Indo-
nesia, manakala diperlukan 
untuk kepentingan nega-
ra, Beliau siap memberikan 
apapun yang Beliau miliki,” 
ujar Edhy di Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Se-
lasa (27/8). 

Hal yang sama diutarakan 
oleh Wakil Sekretaris Jen-
deral Gerindra Andre Rosia-
de. Menurut Andre bila ibuko-
ta negara nanti berada tepat 
di atas lahan milik keluar-
ga Prabowo, maka akan di-
serahkan untuk kepentingan 
negara.

“Kalau memang negara 
membutuhkan, seperti yang 
disampaikan, Pak Prabowo 
akan menyerahkan untuk ne-
gara kalau memang ada loka-
si yang terpakai,” katanya.

Sebelumnya mantan Men-
teri Badan Usaha Milik Ne-

gara Dahlan Iskan dalam la-
man pribadinya Disway.id 
menyebut terdapat lahan mi-
lik Prabowo Subianto di ka-
bupaten yang menjadi ibuko-
ta negara.

Menurut Dahlan ketika ma-
sih hutan belantara lahan di 
Kutai Kertanegara dan Pena-
jam Paser Utara itu dikuasai 
oleh perusahaan ITCI (Interna-
tional Timber Corporation In-
donesia), yang berpusat di 
Oregon, Amerika Serikat. Peru-
sahaan tersebut memiliki hak 
penebangan hutan yang kayu-
kayunya diekspor ke luar ne-
geri. Kini lahan tersebut tidak 
dikuasai ITCI lagi, melainkan 
oleh Prabowo Subianto.  

Sofyan Djalil Membantah
Menteri Agraria dan Tata 

Ruang (ATR)/Kepala Badan 
pertanahan Nasional (BPN) 
Sofyan Djalil membantah la-
han lokasi ibukota baru ne-
gara sebagian milik Prabowo 
Subianto, Hashim Djojoha-
dikusumo, serta Menko Ke-
maritiman Luhut Binsar 
Panjaitan. Ia menyebut ter-
dapat hutan tanaman indus-
tri yang menjadi bagian dari 
daerah ibu kota baru, na-
mun HTI tersebut bukan mi-
lik mereka.

“Sepanjang yang saya tahu 
tidak ada yang disebutkan 
nama tersebut (Hashim dan 

Luhut), bahwa ada HTI yang 
akan kena, itu iya, tapi bukan 
milik yang disebutkan tadi,” 
kata Sofyan di Aula PTSL Ke-
menterian ATR/BPN, Jakarta, 
Selasa (27/8).

Sofyan mengatakan peme-
rintah belum bisa menyebut-
kan lokasi detail dari ibukota 
negara yang berada di sebagi-
an Kabupaten Penajam Paser 
Utara dan Kutai Kartanegara. 
Kini pihaknya tengah melaku-
kan inventarisasi penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah (IP4T) di 
lokasi ibukota baru.

“Tapi kita belum bisa 
umumkan. Detailnya masih 
kita verifikasi. Sekarang tim 
kita di lapangan sedang me-
lakukan IP4T. Kalau IP4T su-
dah selesai kita akan tahu, 
dari indikasi awal IP4T itu le-
bih dari 90 persen adalah ta-
nah negara,” jelasnya.

Sofyan juga memastikan jika 
nantinya harus ada pembe-
basan lahan yang akan dipa-
kai untuk lokasi ibu kota baru 
maka hal tersebut akan dise-
lesaikan secara baik. “Saya pi-
kir, tanah itu relatif baik, tidak 
terlalu rumit karena banyaknya 
tanah negara, tapi sepengata-
huan saya sampai sekarang ti-
dak ada nama-nama itu,” pun-
gkasnya.(Tribun Network/
fik/mam/sen)

“Bagi kami tentu saja ini 
laga penting. Karena kami 
akan melawan salah satu 
tim teratas dan tentu saja 
kami datang kesini dengan 
senang. Bagi kami ini adalah 
laga yang bagus dan penting 
untuk dapatkan poin,” jelas‑
nya. 

Sejauh ini dari catatan per‑
temuan kedua tim, Borneo 
FC belum pernah menang 
di kandang Bali United, be‑
gitupun Bali United. Namun 
dalam pertemuan besok, pe‑
latih asal Argentina itu ingin 
mematahkan tren tersebut. 
Karena menurut Gomez apa‑
pun bisa terjadi dalam sepak 
bola. Ia pun cukup optimistis 
bisa menghentikan Bali Uni‑
ted di kandang mereka. 

“Masa lalu adalah masa 

lalu. Sekarang, besok ada‑
lah momen yang bagus bagi 
kami dan juga momen yang 
bagus untuk Bali. Dan hal 
ini sangat penting untuk bisa 
curi poin di sini,” serunya. 

Namun tetap saja, Go‑
mez menganggap Bali Uni‑
ted adalah tim yang kuat. 
Karenanya mereka tidak 
akan main‑main dalam hal 
ini, Borneo FC cukup se‑
rius menumbangkan sang 
pemuncak klasemen. “Tim 
yang sangat kuat dan ba‑
gus. Tidak hanya di kan‑
dang saja tetapi juga di 
luar kandang. Dan ketika 
mereka lawan Tira bebera‑
pa waktu lalu mereka me‑
nang dan itu pertandingan 
yang sangat sulit. Juga ke‑
tika mereka lawan Arema di 
sini,” jelasnya. 

Dalam laga hari ini, Bor‑
neo FC dipastikan akan ber‑
main tanpa beberapa pemain 
pilarnya, sebut saja Wahyudi 
Hamisi dan Diego Michiel, 
namun untuk Matias Con‑

ti, Gomez mengatakan akan 
memasukannya di bangku 
cadangan. Borneo FC sendiri 
baru saja melepas dua pe‑
main, Asri Akbar dan Finky 
Pasamba usai laga kandang 
terakhir. “Ada Ichsan tidak 
dapat bermain terus Wah‑
yudi karena kartu kuning, 
Diego karena masih cedera. 
Conti sudah bisa bermain 
tapi besok akan di bench,” 
ucapnya.

Menghadapi Bali United, 
tampaknya pelatih kepala 
Mario Gomez terus memu‑
tar otak. Usai melepas dua 
pemain lini tengah, Gomez 
tentu akan memaksimalkan 
pemain yang tersisa saat ini. 
Bahkan beberapa pemain 
muda akan lebih dimaksi‑
malkan, sebut saja Nur Di‑
ansyah, M. Sihran, Ambri‑
zal Umanailo, dan Makarius 
Suruan, minus Rifal Lastori 
dan Ulul Azmi yang kembali 
dipanggil Timnas U‑22. 

“Tentu saja saya percaya 
dengan pemain muda saya. 

Kamu lihat, dalam 10 laga 
terakhir kami tidak bisa me‑
mainkan dua pemain asing, 
kami menang dan juga im‑
bang karena kami juga me‑
mainkan pemain muda yang 
ada,” ungkapnya. 

Tambah Gomez, seluruh 
pemain mudanya memang 
perlu menambah jam ter‑
bang. Karenanya kesempat‑
an yang tim pelatih berikan 
dimanfaatkan betul oleh se‑
luruh pemain. 

Tentu hal tersebut menjadi 
kebanggaan tersendiri bagi 
pelatih asal Argentina itu ter‑
lebih jika dalam laga besok 
mereka bisa mendapatkan 3 
poin penuh. 

“Hal yang bagus untuk 
mereka bermain besok. Saya 
berharap semua pemain da‑
pat tampil baik disini, na‑
mun dalam 90 menit kede‑
pan kamu tidak akan tahu 
apa yang akan terjadi. Yang 
terpenting mereka tampil 
maksimal,” serunya. (m03/
tribun bali)

selain Penajam Paser Utara. 
Prediksi permainan harga 

tanah di daerah yang akan 
menjadi kawasan ibukota 
negara tersebut bukan isap‑
an jempol. Seperti yang dite‑
mui Tribun saat melakukan 
penelusuran di Jalan Poros 
Handil‑Balikpapan, Selasa 
(27/8), Koala Samboja, Kutai 
Kartanegara.

Tiga orang pria dewasa 
tampak serius mengobrol 
di pinggir jalan poros Han‑
dil‑Balikpapan. Di samping 
mereka ada sepeda motor 
terparkir. Ketiganya berdiri 
di sisi laut kawasan Koala 
Samboja. Satu di antaranya 
memegang semacam kertas 
warna putih. 

Belakangan diketahui 
kertas itu adalah fotokopi 
dokumen tanah. Ya, keti‑
ganya sedang bernegoisasi 
soal urusan jual beli ta‑
nah. Dua orang pria ber‑
asal dari Balikpapan, Joni 
dan Supriyadi (56) menga‑
ku tertarik membeli lahan 
di kawasan Koala Sambo‑
ja. Sementara seorang lagi 
bernama H Taming (62) 
bertindak sebagai peran‑
tara.

Dengan dahi mengerut ke 
atas ditambah gelengan ke‑
pala hingga dengusan nafas. 
Tampak sekali Supriyadi (56) 
sedikit kesal atau setidaknya 
menyesal. Bagaimana tidak, ia 
baru saja kehilangan kesem‑
patan memiliki tanah seluas 4 
hektare. Lantaran harga beru‑
bah beberapa jam usai Presi‑
den mengumumkan lokasi ibu‑
kota negara di PPU dan Kukar, 
Kalimantan Timur.

“Pas diketok (Presiden) 
langsung (harga berubah). 
Bagaimana kita tidak pu‑
sing, sudah bawakan pem‑
beli, bawakan uang, naik 
harga,” ujarnya.

Tiga hari sebelum pene‑
tapan ibukota negara, sang 
perantara menawarkan ta‑
nah 4 hektare kepada di‑
rinya. Lahannya lengkap 
sertifikat. Mereka sepakat 
harga Rp 130 ribu per meter 
bidang tanah. Namun, Sup‑
riyadi meminta waktu untuk 
memastikan keabsahan do‑
kumen, sekaligus konsultasi 
kepada calon pembeli.

Namun apa lacur, sehari 
kemudian, harga tanah lang‑
sung naik 4 kali lipat. Untuk 
membeli 4 hektare tanah 
tersebut Supriyadi harus 
menyiapkan setidaknya Rp 
16 miliar. “Jam 3 sore itu, 
ya, mundur kami. Makanya 
hari ini cari lagi. Saya bilang 
jangan berubah lagi ini,” tu‑
turnya meledek H Taming 
yang langsung tersipu.

Belakangan diketahui, 
kabar terakhir tanah 4 hek‑
tare tersebut laku terjual. 
Dibeli orang Samarinda ke‑
turunan Tiongkok. “Begitu 

diketok naik, kami mundur 
teratur. Ada orang Cina dari 
Samarinda beli katanya,” 
ucapnya.

Supriadi tak menyerah, ia 
tetap berniat mencari tanah 
di kawasan Samboja. Hingga 
akhirnya lahan seluas 1,5 
hektare di Koala Samboja 
membuatnya kembali tergi‑
ur. Harga per meter jauh le‑
bih murah, Rp 150 ribu. 

Mengapa jauh lebih mu‑
rah lantaran lahan yang di‑
tawarkan H Taming kepada 
dirinya belum sertifikat. Ha‑
nya berkekuatan segel. “Ma‑
kanya ini mau cari‑cari biar 
ketemu yang miring harga‑
nya,” tuturnya.

Saat disinggung mau digu‑
nakan apa lahannya, Supri‑
yadi mengaku untuk semen‑
tara hanya sebatas investasi.  
“Ini mau cek ke Kecamatan 
besok. Keabsahanya. Kare‑
na banyak sudah yang gak 
bener ini,” tuturnya sambil 
menunjukkan dokumen ta‑
nah yang digenggamnya.

H Taming mengaku tak 
tahu menahu urusan pemi‑
lik lahan menaikkan harga 
tanahnya. Bahkan ia sendiri 
bukan perantara pertama, 
tapi kedua. Bisa dibilang ia 
orang ketiga dalam perkara 
jual‑beli tanah tersebut. “Pas 
diketok (Kaltim ditetapkan 
jadi IKN). Pemilik lahan yang 
tinggal di Senipah bilang 
naik Rp 400 ribu per meter,” 
tuturnya.

Spekulan Luar Masuk 
Pelaksana Tugas (Plt) Ca‑

mat Samboja Ahmad Nur‑
khalis saat dikonfirmasi 
Tribun mengatakan, pasca 
ditetapkan Kaltim sebagai 
ibukota negara yang sebagi‑
an wilayahnya masuk Sam‑
boja, ada orang dari luar mu‑
lai mencari tanah. Namun ia 
memastikan belum sampai 
pada transaksi.

“Sejauh ini masyarakat 
Samboja menyambut baik 
atas penetapan Kaltim se‑
bagai ibukota negara” ujar 
Khalis, Selasa (27/8). Ia 
mengaku belum mengetahui 
berapa luasan Samboja yang 
bakal dipakai untuk lokasi 
ibukota. 

“Kami di kecamatan me‑
nunggu instruksi dari Pem‑
kab Kukar dan Pemprov 
Kaltim, termasuk menunggu 
titik koordinat, tapi dipasti‑
kan Samboja masuk karena 
berbatasan langsung dengan 
wilayah PPU,” tuturnya. 

Sebagai persiapan ke de‑
pan, pihaknya akan berko‑
ordinasi dengan semua ke‑
lurahan di Samboja. “Kami 
mengikuti arahan dari Gu‑
bernur terkait perda yang 
mengatur soal harga tanah, 
inventarisir persoalan apa 
sih yang bisa terjadi, ini akan 
dikoordinasikan dengan pi‑
hak pemerintahan desa dan 
kelurahan,” tuturnya. 

Ia juga akan berkoordi‑
nasi dengan Kapolsek dan 
Danramil Samboja. “Kami 
mulai coba antisipasi hal ne‑
gatif yang mungkin terjadi,” 
ucapnya. Ia mengimbau war‑

ganya agar menjaga wilayah 
Samboja tetap kondusif.  

Muara Jawa dan Semoi 
Setelah Kecamatan Sam‑

boja, Kukar dan Sepaku, Pa‑
najam Paser Utara, wilayah 
Muara Jawa disebut Guber‑
nur Kaltim Isran Noor seba‑
gai calon lokasi ibukota ne‑
gara pindahan dari Jakarta.

“Di antara tiga kecamatan, 
Samboja, Muara Jawa, Se‑
paku,” jawab Gubernur Is‑
ran Noor saat ditanya media 
setibanya dari Jakarta, pada 
Selasa (27/8) sore di Banda‑
ra Aji Pangeran Tumenggung 
(APT) Pranoto Samarinda, 
Kaltim

“Sepaku di sekitar Semoi,” 
lanjutnya menegaskan. Se‑
telah dicari tahu, Semoi 
merupakan salah satu desa 
yang berada di Kecamatan 
Sepaku, Kabupaten PPU. 
Artinya, selain Samboja dan 
Sepaku, Muara Jawa masuk 
dalam radar pemerintah pu‑
sat untuk dijadikan ibukota 
negara baru.

Awal pembangunan sendi‑
ri, dibeberkan Isran membu‑
tuhkan lahan seluas antara 
3 ribu sampai 4 ribu hekta‑
re. Lahan tersebut nantinya 
akan dibangun pusat pe‑
merintahan negara, seperti, 
Istana Negara, perkantoran 
kementerian, dan gedung 
parlemen. Namun, ditanya 
soal lokasi, Isran enggan un‑
tuk mengungkapkan.

“Istana di antara dua kabu‑
paten itu lah,” ujarnya singkat. 
“Karena desainnya itu masih 
dilengkapi dan disesuaikan 
oleh tim. Titik koordinatnya (lo‑
kasi Istana Negara) akan dima‑
sukkan Undang‑Undang IKN,” 
lanjutnya lagi.

Memastikan lokasi ter‑
sebut aman dari para spe‑
kulan. Isran menegaskan, 
dalam beberapa waktu ke 
depan ia segera melakukan 
koordinasi kepada empat ke‑
pala daerah, yakni Walikota 
Samarinda dan Balikpapan 
serta Bupati Kukar dan PPU. 
Soal kapan target koordinasi 
di lakukan, Isran belum bisa 
memastikan.

“Lagi dalam penyiapan 
dan segera dikoordinasikan. 
Lokasinya akan belum se‑
lesai dan koordinatnya be‑
lum masuk. Dan itu masuk 
dalam Peraturan Gubernur 
(Pergub) nanti,” tandasnya. 

Pergub ini nantinya meng‑
atur tentang kawasan non 
komersial. Dimana, kawasan 
tersebut nantinya tidak dapat 
diperjual belikan Penentuan 
koordinat tersebut, dimaksud‑
kan agar nantinya dalam me‑
masukan seluruh lokasi yang 
direncanakan dibangun ibuko‑
ta negara tidak ada yang salah. 

Sesuai perencanaan awal, 
Isran mengungkapkan, la‑
han yang disiapkan Pemprov 
Kaltim seluas 200 ribu hek‑
tare. Namun, pemerintah 
pusat hanya memerlukan 
lahan seluas 180 ribu hekta‑
re, sehingga, Pemprov Kaltim 
nantinya akan menyesuai‑
kan. (bie/ink/top/m09)

MADIUN, TRIBUN - Persiba Ba-
likpapan berhasil meraih keme-
nangan dari tuan rumah Per-
sis Solo dalam lanjutan Liga 2 
2019. Bertanding di Stadion 
Wilis Madiun, Jawa Timur, Se-
lasa (27/8/2019), Persiba me-
nang 1-0.

Persiba menurunkan empat 
pemain anyar di pertandingan 
tersebut. Reza Syahputra, Irsan 
Lestaluhu, Ngurah Nanak, dan 
Riki Pambudi diturunkan se-
jak menit awal oleh pelatih Sa-
tia Bagdja. 

Tidak hanya itu Satia juga 
memainkan tiga pemain yang 
jarang masuk starting line up 
sebelumnya. Seperti M Said, 
Riza Zidane, dan Bryan Cesar. 

Persiba memulai babak per-
tama dengan berusaha mendo-
minasi permainan. Pertanding-
an baru berjalan 13 menit, skuad 
Beruang Madu sudah menghasil-
kan peluang melalui Ismail Haris 
melalui tendangan voli. Namun, 
bola masih bisa diamankan kope-
rasi Persis Solo Johansyah. 

Memasuki menit 24 giliran 
Persis Solo menghasilkan pelu-
ang melalui Oky Derry, namun 
tendangannya tak membahaya-
kan gawang Persiba yang dika-
wal Riki Pambudi. 

Skema serangan balik dilan-
carkan Persiba. Menit 38’ Is-
mail Haris yang menerima um-

pan Bryan Cesar langsung 
meneruskan ke Reza Syahput-
ra yang lolos dari jebakan offsi-
de. Dengan dua kali sentuhan 
mantan pemain PSIM Yogya-
karta itu berhasil memperdayai 
Johansyah. Gol untuk Persiba, 
skor sementara 1-0.

Persiba sejatinya mempu-
nyai peluang tiga menit sebe-
lum turun minum. Beni Oktovian-

to gagal memanfaatkan peluang 
emas yang berhadapan dengan 
kiper. Bola masih melayang di 
atas mistar gawang. Hingga ba-
bak pertama berakhir skor tak 
berubah. Persiba unggul 1-0 
atas tuan rumah Persis Solo.

Memasuki babak kedua Per-
siba mencoba menurunkan tem-
po permainan. Sebaliknya Persis 
Solo justru mencoba keluar dari 

tekanan dengan melakukan pe-
netrasi ke kotak penalti. Hanya 
saja tendangan ke arah gawang 
yang dilakukan Laskar Samber 
Nyawa tak membahayakan ga-
wang Persiba. 

Pelatih Persiba, Satia Bagd-
ja sangat puas dengan penca-
paian tersebut. Penantian yang 
panjang baginya untuk bisa 
meraih kemenangan perdana 
semenjak menukangi Persiba 
di pertengahan kompetisi. 

“Sebuah hasil yang bagus, 
kita sebelumnya meraih hasil ka-
lah dan draw. Ini pertandingan 
yang menguras tenaga dan pikir-
an. Saya sangat bangga dengan 
kerja keras pemain dan dukung-
an dari semua pihak,” katanya 
saat konfrensi pers usai pertan-
dingan, Selasa (27/8/2019). 

Sementara itu Bryan Cesar 
yang tampil cukup baik sepanjang 
pertandingan merasa bersyukur 
dengan hasil yang diraih. Keme-
nangan itu tentu dipersembahkan 
untuk tim dan warga Balikpapan. 
“Alhamdulillah tentu sangat ber-
syukur dengan hasil yang kita raih. 
Tentu ini berkat doa teman-teman 
dan warga Balikpapan,” ujar pe-
main bernomor punggung 8 itu. 

Dengan kemenangan ini Per-
siba mengoleksi 12 poin de-
ngan berada di posisi sembilan 
klasemen sementara wilayah ti-
mur Liga 2 2019.(fdl)

sangka Aulia Kusuma (35), istri muda 
Pupung.

Para eksekutor dijanjikan uang hingga 
ratusan juta oleh Aulia. Kapolres Suka‑
bumi, AKBP Nasriadi, mengatakan pem‑
bayaran kepada eksekutor dilakukan 
secara bertahap. “Perjanjiannya mereka 
mendapat Rp 500 juta,” tutur Nasriadi 
saat dikonfirmasi, Selasa (27/8).

Uang Rp 500 juta tersebut rencananya 
dibagi secara rata kepada empat eksekutor. 
Namun Aulia baru memberi uang muka. 
“Baru dibayar sekira Rp 120 jutaan lah, itu 
dibayar bertahap,” tutur Nasriadi.

Sebagian dari eksekutor itu sudah 
ditangkap petugas Polda Metro Jaya. 

“Sudah ditangkap dua orang oleh Polda 
Metro Jaya,” ungkap Nasriadi. Namun 
ia tidak merinci identitas  dua pembu‑
nuh bayaran itu. 

Pengungkapan kasus itu bermula 
dari penelusuran pemilik mobil Toyo‑
ta Calya B 2983 SZH yang dibakar di 
kawasan Cidahu, Sukabumi.  “Kami 
mengetahui mobil terbakar, setelah itu 
kami mengidentifikasi mobil tersebut 
dan diperoleh data pemiliknya berala‑
mat di wilayah Lebak Bulus, Jakarta,” 
kata Direktur Reskrimum Polda Jabar, 
Kombes Pol Iksantyo Bagus, di Polda 
Jabar, Selasa (27/8).

Selanjutnya polisi meluncur ke Lebak 
Bulus untuk menggali informasi lebih 
jauh. “Ketika kami menemui pihak RT 
dan RW, diperoleh lah informasi pemilik 
mobil tersebut sudah bercerai,” ujarnya.

Polisi kemudian menemui mantan 
istri tua korban, dan memperoleh in‑
formasi Pupung sudah mempunyai istri 

muda.  “Setelah dilakukan penyidikan 
terhadap Aulia Kusuma, ia mengakui 
perbuatannya. Aulia mengatakan je‑
nazah dua korban dibawa dari Jakarta 
menuju Sukabumi. Ada dua mobil, yai‑
tu satu mobil korban dan satu mobil pe‑
laku yang dikemudikan Aulia Kusuma,  
jenisnya Ayla,” katanya.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudy Su‑
fahriadi, menambahkan tersangka Ke‑
vin  ikut terkabar ketika melakukan 
aksinya di Cidahu. Ia mengalami luka 
bakar sekira 30 persen dan saat ini di‑
rawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina 
(RSPP), Jakarta.

Kevin membakar mobil itu menggu‑
nakan bensin yang dibeli ibunya. “Kami 
saat ini baru bisa mengutarakan dan 
mengungkap siapa pelaku serta siapa 
korban. Mobil yang dibakar oleh pela‑
ku di Sukabumi merupakan mobil milik 
korban,” ujar Kapolda.(tribunjabar/tri-
bunnetwork/fah/dam)

PERSIS SOLO  0 - 1  PERSIBA BALIKPAPAN
Kemenangan Perdana Satia Bagdja

MENANG - Pemain Persiba Beni Oktovianto (tengah) mendapat 
pengawalan ketat dari pemain Persis Solo pada pertandingan Liga 
2 di Stadion Wiliw, Madiun, Selasa (27/8).

HO PERsIBa


