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tidak mudah. Ada saja godaannya 
ketika berbuat amal misalnya ka-
rena ingin dipuji, karena pamrih se-
suatu yang dianggapnya bernilai. 

Seseorang tidak dianggap 
beribadah dengan baik dan benar 
jika tidak ikhlas. Ikhlas adalah 
perkara yang sangat agung dan 
mulia. Dengan sebab keikhlasan, 
amal-amal akan bernilai dan 
mendatangkan pahala .Suatu 
ibadah yang dilakukan tanpa 
keikhlasan tidak akan bermanfaat 
sedikitpun disisi Allah bahkan 
bisa mendatangkan murkaNya. 
Kecuali orang-orang yang be-
nar-benar beriman pasti dengan 
sadar bisa melakukan ikhlas 
untuk melakukan amalan. Orang 
yang menjadikan agamanya 
murni hanya untuk Allah saja 
dan tidak menyekutukan dengan 
yang lain dan tidak riya ataupun 
ujub ketika beramal maka insha 

Allah akan menjadi amalan yang 
diterima Allah..

Menurut Kamus Besar Ba-
hasa Indonesioa (KBBI) ikhlas 
itu ar tinya bersih hati; tulus 
hati.  Secara bahasa, ikhlas ber-
makna bersih dari segala sesuatu 
yang tidak baik dan menjadikan 
sesuatu bersih tidak kotor. 

Secara istilah, ikhlas berarti 
niat mengharap ridha Allah tanpa 
menyekutukan Allah saja dalam 
beramal tanpa menyekutukan-
Nya dengan yang lain, memurni-
kan niat dari segala sesuatu yang 
bisa merusaknya. 

Suatu ibadah yang dilakukan 
tanpa keikhlasan tidak akan 
bermanfaat sedikitpun disisi 
Allah bahkan bisa mendatangkan 
murkaNya. Allah ber firman : 
Katakanlah: “Qul inna shalaatii 
wanusukii wa mahyaaya wa 
mamaatii lillahi rabbil ‘aalamiin”. 

Sesungguhnya shalatku, ibadat-
ku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam. 
(Al-An’am: 162). 

Setan tidak mampu menggo-
da manusia yang dengan ikhlas 
hati melakukan amal perbuatan. 
Allah berfi rman: “Illa ‘ibadaaka 
minhumul mukhlashin. (Aku 
akan menyesatkan) Kecuali 
hamba-hambaMu yang ikhlas. 
(Q.S. Al Hijr 40).

 Ibnu ‘Ajlan mengatakan :”Ti-
daklah menjadi baik suatu amal 
tanpa tiga hal, yaitu: ketakwaan 
kepada Allah, niat baik, dan cara 
yang benar.” Mari kita selalu 
berusaha melakukan amal ke-
baikan dengan ikhglas hati hanya 
mengharapkan ridho Allah agar 
amalan baik kita diterima Allah. 

Wallohu a’lambishshawab.
n H Nuchasin M Soleh/

Harian Terbit

mampu melakukannya dengan 
berpesta gol di markas lawan. 
Kepastian lolosnya ke 16 besar 
karena perolehan poin mereka 
sudah tidak bisa dikejar tim yang 
ada dibelakangnya. 

Sebut saja Tottenham Hots-
pur yang juga menelan pil pahit 
usai ditumbangkan Tottenham 
Hotspur dengan skor 1-2 saat 
bermain di Signal Iduna Park 
pada waktu yang sama. Real 
Madrid duduk di urutan dua 
dengan mengumpulkan 10 poin 
dari lima laga yang telah mereka 
lalui. Tak hanya itu, kemenangan 
juga menjawab segala kritik yang 
datang kepada dua ujung tombak 
Los Merengues.

Keduanya adalah Cristiano 
Ronaldo dan Karim Benzema. 
Dimana dua bomber itu menja-
wab segala kritik yang sempat 
berdatangan kepada mereka 
dengan menyarangkan masing-
masing dua gol ke gawang APO-
EL. Sedangkan dua gol lainnya 
bagi kemenangann Real Madrid 
dilesakkan oleh Luka Modric dan 
Nacho. Pasca laga, raut gembira 
pun terpampang dari si juru taktik 
Zinedine Zidane. 

Pelatih berkebangsaan Pe-
rancis itu menilai bahwa pada 
pekan ini pasukannya mampu 
tampil brilian usai menumbang-
kan tuan rumah APOEL enam 
gol tanpa balas di markas lawan. 
Pujian pun dituangkan olehnya 
kepada kesebelasan yang telah 
berjuang keras mendapatkan 
tiga angka di tengah pekan ini. Ia 
pun turut membuktikan apa yang 
baru saja dilontarkannya. 

Dimana sebelumnya Zidane 
mengatakan bahwa seorang 
Ronaldo akan membuktikan 
kualitasnya meski sempat me-
lempem saat menjalani derby 
ibukota di pentas La Liga usai 
bermain tanpa gol melawan 
Atletico Madrid. “Saya senang 
kepada mereka (Ronaldo dan 
Benzema). Mereka terus bekerja 
dan pada akhirnya mendapatkan 
sebuah hasil yang mereka dan 
tim inginkan,” kata Zidane. 

“Gol mereka akhirnya da-
tang. Kini mereka harus terus  
bekerja seper ti ini. Kami tahu 
mereka berdua sangat bagus. 
Namun sekarang kita harus 
memikirkan pertandingan beri-
kutnya. Kami telah memainkan 

permainan yang begitu baik, 
permainan yang sangat serius. 
Saya senang karena kami ber-
hasil menjaga gawang tanpa 
kebobolan dan kami mencetak 
enam gol,” lanjut dia. 

Di per tandingan lain, Bo-
russia Dormund gagal mewu-
judkan ambisinya untuk meraih 
kemenangan pertama di pentas 
Liga Champions musim ini. Se-
baliknya, tim asuhan dari pelatih 
Peter Bosz justru menuai pil pahit 
usai ditumbangkan Tottenham 
Hotspur dengan skor akhir 1-2 di 
Signal Iduna Park. Kekalahan pun 
membuat langkah mereka ter-
henti melaju ke fase berikutnya. 

Sebelumnya, Dor tmund 
yang berstatus sebagai tuan 
rumah menjaga asa untuk me-
rengkuh kemenangan ketika 
Pierre Emerick Aubameyang 
membuka keunggulan 1-0 pada 
menit ke-31 dan angka itu berta-
han sampai turun minum. Namun 
di paruh kedua, Hotspur bangkit 
dan membalikkan kedudukan 
melalui aksi Harry Kane ser ta 
Heung Min Son melalui assist 
yang diberikan Dele Alli. 

n Eka

Chelsea Islan tampil can-
tik dengan gaun putih. Untuk 
gaya rambut, ia seolah meniru 
para angel yang berlenggak-
lenggok di panggung.

Bubah Alfi an, memilih riasan 
tipis untuk wajah Chelsea Islan. 
Dan kali ini, Chelsea pun menge-
nakan lipstik warna merah merona. 
Dengan demikian, keberadaan 

Chelsea Islan di sana mengisya-
ratkan dirinya bakal melebarkan 
sayap ke dunia modeling. Kita 
tunggu saja kiprahnya! 

n  Romi

“Bagi saya pernyataan Duta 
Besar Inggris melalui akun Twit-
ternya tidak pantas. Abai etika 
diplomasi, apalagi pernyataan itu 
dia sampaikan di negara dimana 
dia sedang bertugas sebagai per-
wakilan resmi Inggris di Negara 
Berdaulat bernama Indonesia,” 
ujar Dahnil dalam pesan tertulis-
nya kepada   Harian Terbit, Selasa 
(21/11/2017).

Dahnil menegaskan, sebagai 
warga negara tentu pihaknya 
berkeberatan dengan sikap yang 
dilakukan Malik yang telah abai 
tata krama diplomasi. Karena 
sebagai anak bangsa tentu pihak-
nya mengetahui persis apa yang 
terjadi dan kurang dengan negeri 
ini. Tidak heran Muhammadiyah 
selalu menyampaikak kritik untuk 

Indonesia. 
Namun, ketika ada statement 

tendensius seperti itu disampai-
kan oleh seorang Dubes dan abai 
latar belakang dibalik peristiwa 
itu maka agaknya tidak pantas.  
“Pemerintah RI perlu menegur 
yang bersangkutan,” tegas Dahnil.

Namun setelah menuai kri-
tikan dari netizen, sekitar pukul 
21.00 WIB, Malik merespon dan 
kembali menulis permintaan ma-
afnya. “Tweeps makasih atas res-
ponnya. Maaf jika bhs Indonesia 
saya kurang  jelas. Saya dukung 
kesejahteraan WNI tmsk warga 
Papua dlm kerangka NKRI.”  

Tidak itu saja Malik juga 
meretwit berita dari media na-
sional yang berjudul “Menurut 
Pemerintah Inggris, Papua sudah 

fi nal jadi bagian dari NKRI.” n Harian Terbit/Safari

“Yang lapori Jonru itu dari 
Partai Nasdem, Muanas Aidid. 
Sedang viktor orang Nasdem le-
bih jelas penghinaan dan ancam-
an pembunuhan terlihat sekali 
ada diskriminasi yang dilakukan 
kepolisian dan hakim,” paparnya.

Seperti diketahui hakim tung-

gal Lenny Wati Mulasimadhi me-
nolak seluruh gugatan praperadilan 
yang diajukan tersangka Jon Riah 
Ukur alias Jonru Ginting, Selasa 
(21/11/2017) kemarin.

Lenny menyatakan bahwa 
seluruh proses penyidikan, pene-
tapan tersangka, penangkapan, 

penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan terhadap pemohon (Jon-
ru) oleh termohon (Polda Metro 
Jaya) satu dan dua adalah sah.

“Oleh karena semua petitum 
dan provisi harus ditolak untuk 
seluruhnya,” ujar Lenny di Ruang 
Sidang Utama Prof Oemar Seno 

Adji di Gedung PN Jakarta Selatan.
Jonru ditetapkan sebagai 

tersangka dalam kasus ujaran ke-
bencian atas beberapa status yang 
diunggah di media sosial Facebo-
oknya usai menjalani pemeriksaan 
pada Jumat, 29 September 2017.  

n Safari

Selasa (21/11/2017).

Aset Novanto
Terpisah Koordinator Di-

visi Korupsi Politik Indonesia 
Corruption Watch (ICW) Donal 
Fariz meminta penyidik KPK 
untuk memburu aset tidak wajar 

yang diduga dimiliki Setya No-
vanto. Perburuan aset itu bisa 
dilakukan dengan menggunakan 
UU No 25 Tahun 2003 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU). “ICW mendorong KPK 
menggunakan UU TPPU untuk 
menjerat Novanto dan merampas 

aset yang diduga tak wajar,” ujar 
Donal Fariz, kantor ICW, Jakarta, 
Selasa (21/11/2017).

Donal menuturkan, berda-
sarkan penelusuran ICW dalam 
Laporan Harta Kekayaan Penye-
lenggara Negara (LHKPN) yang 
disetorkan Novanto pada 2015, 

kekayaannya mencapai Rp114 
miliar. Oleh karena itu pihaknya 
meminta KPK menelusuri harta 
yang dimiliki Setnov. Apalagi 
Ketua DPD Golkar Bali, I Ketut 
Sudikerta, pernah menyatakan 
Novanto punya jet pribadi. 

n Safari/Danial

 dollar AS
24. M Jafar Hafsah sejumlah 

100.000 doar AS
25. Ade Komarudin sejumlah 

100.000 doar AS
26. Abraham Mose, Agus Is-

wanto, Andra Yastriansyah 
Agussalam, dan Darman 
Mappangara selaku direksi 
PT LEN Industri masing-
masing mendapatkan se-
jumlah Rp 1 miliar

27. Wahyuddin Bagenda sela-

ku Direktur Utama PT LEN 
Industri sejumlah Rp2 miliar

28.  Marzuki Alie sejumlah Rp20 
miliar

29.  Johannes Marliem sejumlah 
14.880.000 dollar AS dan 
Rp25.242.546.892

30.  Sebanyak 37 anggota Komisi 
II yang seluruhnya berjumlah 
556.000 dollar AS. Masing-
masing mendapat uang ber-
kisar antara 13.000 hingga 
18.000 dollar AS

31.  Beberapa anggota tim Fatma-
wati, yakni Jimmy Iskandar 
Tedjasusila alias Bobby, Eko 
Purwoko, Andi Noor, Wahyu 
Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan 
Kurniawan masing-masing 
sejumlah Rp60 juta

32. Manajemen bersama kon-
sorsium PNRI sejumlah 
Rp137.989.835.260

33.  Per um PNRI  se jumlah 
Rp107.710.849.102

34.  PT Sandipala Artha Putra se-

jumlah Rp145.851.156.022
35. PT Mega Lestari Unggul 

yang merupakan holding 
company PT Sand ipa-
la Ar tha Putra sejumlah 
Rp148.863.947.122

36.  PT LEN Industri sejumlah 
Rp20.925.163.862

37.  PT Sucofindo sejumlah 
Rp8.231.289.362

38. PT Quadra Solution sejumlah 
Rp127.320.213.798,36

n Alee

KPK perlu menindaklanjutinya,” 
paparnya.  

Ketua Perhimpunan Masya-
rakat Madani (Prima) Sya’roni 
juga mendesak KPK menangkap 
seluruh terduga penerima dana 
e-KTP. “Dalam kasus e-KTP  
semua pihak yang terlibat dan 
menikmati dana e-KTP harus 
ditangkap. Dengan ditangkapnya 
Setnov maka sudah menjadi 
kemajuan yang luar biasa untuk 
menjerat pihak lain yang diba-
wanya. Istilahnya sudah pecah 
telur. Mudah-mudahan nanti 
nama-nama ya g lain akan cepat 
memyusul,” tegasnya. 

Tersangka lain
Dikonfi rmasi terkait upaya 

KPK mempercepat dan menje-
rat tersangka lain dalam kasus 
e-KTP, Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah mengatakan, saat ini 
KPK belum menentukan untuk 
mempercepat dan menjerat 
tersangka lain. Hal itu karena 
disesuakan dengan hukum acara 
yang berlaku. 

“Kasus e KTP masih ber-

jalan. Saat ini e-KTP ada tiga 
tersangka yakni SN (Setya No-
vanto), MN (Markus Nari) dan 
ASS (Anang Sugiana Sudiharjo, 
Dirut PT Quadra Solution). Ada 
beberapa saksi yang dibutuh-
kan untuk tersangka SN dan 
ASS. Ada cross cutting kalau 
dibutuhkan keterangan akan 
dilakukan pemeriksaan Andi 
Agustisnus (terdakwa perkara 
e-KTP) mengenai per temuan-
pertemuan dugaan aliran dana 
dan pengadaan e-KTP,” papar 
Febri di Gedung KPK, Jakarta, 
Selasa (21/11/2017). 

Bongkar Semua
Wakil Ketua Umum Par tai 

Demokrat Roy Suryo, menga-
takan, KPK harus berani mem-
bongkar secara tuntas dugaan 
korupsi e-KTP  “Siapapun yang 
terlibat harus dibuka kepada 
publik, bongkar saja semua,” 
tutur Roy di Jakar ta, Selasa 
(21/10/2017). 

Dia berharap Novanto dapat 
lebih kooperatif kepada aparat 
hukum untuk membuka nama-

nama yang terlibat dalam kasus 
tersebut.  Menurutnya, mega 
korupsi E-KTP ini bukan hanya 
melibatkan Gubernur aktif, na-
mun juga pejabat negara seting-
kat menteri dan menteri aktif. 
“Ada gubernur yang ikut terlibat, 
buka saja. Ada pejabat yang 
terlibat, harus dibuka namanya,” 
tambah Roy.

Ia menambahkan, partainya 
akan kooperatif kepada KPK jika 
ada kader kader par tai demo-
krat yang terlibat dalam kasus 
tersebut.

Senada dengan Roy, Wakil 
Ketua Fraksi Par tai Demokrat, 
Benny Kabur Harman, juga 
meminta KPK untuk segera 
mengungkap kelanjutan proses 
hukum pasca ditahannya Novan-
to. “Kalau enggak dibuka, ini kan 
namanya pilih kasih,” kata Benny 
di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

“Itu kan kami sudah tantang, 
itu buka Hambalang, buka itu 
e-KTP, buka TransJakarta, buka 
BLBI (Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia), buka itu semua,” 
tambahnya.

Tindak Tegas
Presiden Par tai Keadilan 

Sohibul Imam menegaskan sikap 
partainya yang akan menindak 
tegas kadernya yang terbukti 
ikut menerima dana suap E-KTP. 
Ditegaskannya, diantara nama 
kader PKS yang diduga mene-
rima suap sudah dipanggil DPP 
untuk diminta klarifi kasinya. 

“Ada dua nama dan mereka 
sudah menegaskan tidak mene-
rima dana itu,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Par tai 
Gerindra, Arief Poyuono, me-
ngatakan, KPK dan PPATK harus 
mengungkap semua penerima 
aliran dana uang suap proyek 
e- KTP secara terang benderang.

“Jika uang suapnya dikirim 
via bank PPATK bisa ungkap. Tapi 
kalau cash and carry gak bisa, 
tapi KPK bisa ungkap aliran dana 
suap itu. Yang jelas aliran dana 
itu harus diungkap karena sudah 
merusak marwah pemerintahan 
Presiden Joko Widodo dalam hal 
pemberantasan korupsi,” ujar 
Poyuono. 

n Safari/Sammy

Bandung, Hanter—Ra-
tusan rumah di Kecamatan 
Rancaekek, Kabupaten Ban-
dung, Jawa Barat, terendam 
banjir, bahkan menutup ba-
dan jalan, akibatnya warga 
sulit beraktivitas, Rabu.

Banjir di kawasan Ban-
dung Timur itu sudah ter-
jadi sejak Selasa (21/11) 
malam akibat hujan deras 
yang mengguyur wilayah 
tersebut.  Hingga Rabu 
pagi, banjir masih meng-
genangi badan jalan di be-
berapa titik di Kecamatan 
Rancaekek.

Seorang warga Desa 
Kencana yang rumahnya 
terdampak banjir Yopi Lis-
tiawan mengatakan, banjir 
sudah terjadi sejak Selasa 
malam dengan ketinggian 
air sampai merendam se-
peda motor.

“Di daerah Buah Batu 

tadi malam tidak bisa di-
lewati kendaraan mmotor 
karena airnya tinggi dan 
deras,” kata Yopi.

Ia menyampaikan, ban-
jir juga melanda sebagian 
besar kawasan Perumahan 
Bumi Rancaekek Kencana, 
bahkan sempat masuk ke 
dalam rumah.

Namun menjelang dini 
hari, kata Yopi, air di dalam 
rumah mulai surut, sedang-
kan di jalan lingkungan pe-
rumahan masih digenangi 
banjir.

“Kalau banjir di rumah 
sudah surut, tapi yang di 
jalan sampai sekarang be-
lum surut, saya sendiri tidak 
bisa berangkat kerja karena 
terjebak banjir,” katanya.

Menurut dia, banjir di 
perumahan Bumi Rancae-
kek Kencana sudah sering 
terjadi setiap musim hujan, 

dan pemerintah sepertinya 
tidak ada upaya menyele-
saikan banjir.

Sebelumnya, kata dia, 
perumahan yang sudah 
dihuni lebih dari 20 tahun 
itu tidak pernah dilanda 
banjir separah saat ini yang 
berlangsung lama bahkan 
sampai masuk rumah.

“Kalau dulu banjir ha-
nya di jalan saja, dan tidak 
lama, kalau sekarang sam-
pai masuk rumah, banjir ini 
terjadi sejak jalan dibeton 
dan ditinggikan,” katanya.

Warga lainnya di Pe-
rumahan Bumi Rancaekek 
Kencana, Yoga mengatakan, 
banjir biasanya hanya ter-
jadi di jalan depan rumah. 
“Biasanya tidak sampai ma-
suk rumah, sekarang, air 
dari jalan meluap masuk 
rumah,” katanya. 

n Antara
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Medan, HanTer—Sejum-
lah tokoh etnis Mandailing 
Sumatera Utara sepakat 
untuk memberikan marga 
bagi Presiden Joko Widodo 
setelah penganugerahan 
marga Siregar untuk anak-
nya Kahiyang Ayu yang 
menikah dengan Bobby Afi f 
Nasution.

Seusai upacara adat 
pemberian gelar Siregar 
kapada Kahiyang Ayu di 
Medan, Selasa, Menko Pere-
konomian Darmin Nasution 

yang menjadi perwakilan 
tokoh adat dan keluarga 
Bobby Afi f Nasution menga-
takan, hampir semua pihak 
setuju mengenai rencana 
pemberian marga untuk 
Presiden Jokowi tersebut. 

Namun karena Presiden 
Jokowi merupakan tokoh 
besar dan kepala negara, 
diperlukan upacara adat 
yang lebih khusus jika akan 
diberikan marga. "Semua 
setuju, tapi kita cari waktu 
yang lain," katanya.

Memang, kata Darmin, 
orang lain atau pihak kelu-
arga yang menikah dengan 
etnis Mandailing sangat 
dianjurkan untuk diberikan 
marga tertentu.

Mengenai Kahiyang 
Ayu, kata dia, setelah me-
nerima penganugrerahan 
marga Siregar, akan diikuti 
pemberian gelar secara adat.

Namun pemberian gelar 
yang umum diberikan kepa-
da marga tertentu itu akan 
dilakukan dalam upacara 

adat selanjutnya pada 25 
November. "Urusan gelar 
nanti, pada hari Sabtu," 
katanya.

Ia menjelaskan, seseo-
rang yang telah menerima 
marga dan gelar secara 
adat, maka orang itu akan 
memiliki kedudukan bagi 
etnis Mandailing. "Dia 
punya kedudukan yang 
jelas dalam konstalasi per-
adatan Mandailing," ujar 
Darmin. 

n Antara

Etnis Man dailing Sepakat Beri Marga untuk Jokowi

Ratusan Rumah di Rancaekek 
Kabupaten Bandung Terendam Banjir
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