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Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menilai Ketua Majelis
Kehormatan PAN Amien Rais telah iri hati terhadap Presiden Jokowi terkait
komentarnya soal 'pengibulan' bagi-bagi sertifikat tanah. Apalagi, Andreas mengklaim
saat ini Kabinet Kerja sudah berhasil menjalankan pemerintah.
"Saya kira komentar Pak Amien lebih didasarkan atas iri hati terhadap keberhasilan
pemerintahan Jokowi. Mungkin lebih baik Pak Amien memperhatikan realita dan respons
masyarakat atas program sertifikasi yang selama ini sangat diharapkan," ujar Andreas
kepada wartawan, Minggu (18/3/2018).
"Jangan sampai masyarakat malah marah dan tidak respek pada kritik Pak Amien yang
tidak mempunyai alasan yang jelas," imbuh dia,
Baca juga: Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah, Amien Rais: Pengibulan!

Menurut Andreas, program-program bagi-bagi sertifikat tanah sangat diharapkan oleh
rakyat. Sebab, mereka bisa mendapatkan sertifikat itu tanpa biaya mahal dan birokrasi
yang mudah.
"Pembagian sertifikat tanah merupakan program nasional yang sangat didambakan oleh
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rakyat. Karena mempermudah rakyat memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang
rendah dan birokrasi yang lebih sederhana, yang mana selama 2 hal ini selama ini menjadi
beban bagi rakyat. Program sertifikasi tanah ini juga untuk memastikan kepemilikan
rakyat atas tanah yang dimiliki," ujar Andreas.
Sebelumnya, Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia
menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu
pembohongan.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74
persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata
Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di
Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3).
(fai/gbr)
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Jakarta - Eks Ketua MPR Amien Rais menuding Presiden Joko Widodo melakukan
'pengibulan' lewat bagi-bagi sertifikat tanah gratis. PPP mempertanyakan maksud
'pengibulan' versi Amien Rais.
"Apakah yang dimaksud pengibulan? Sertifikat tanahnya palsu atau seperti apa? Harus
jelas jangan sampai masyarakat juga tertipu dan terkesima oleh tuduhan Pak Amien
Rais," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi alias Awiek kepada wartawan, Minggu
(18/3/2018).
Baca juga: Amien Rais Bicara 'Pengibulan' Jokowi, PDIP: Dia Iri Hati
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Menurut Awiek, sebagai tokoh bangsa dan pernah menjabat di MPR, Amien harusnya
bicara data ke publik, bukan tudingan tak berdasar. Jika memang tidak yakin dengan apa
yang dikerjakan Jokowi, dia meminta Amien memberi arahan khusus kepada kader PAN
yang duduk di parlemen.
Untuk diketahui, Amien merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN.
"Kalau belum yakin, bukankah tinggal dorong kadernya di komisi II untuk kroscek kepada
kementerian ATR/BPN," ucapnya.
Baca juga: Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah, Amien Rais: Pengibulan!

Amien, dalam tudingannya, menyelipkan pernyataan kalau sebagian tanah di RI dimiliki
asing. Awiek tak setuju dengan Amien.
"Kalau kaitannya banyak tanah yang dikuasi oleh pihak tertentu (bahkan asing) bukankah
itu sudah terjadi sejak lama, dan apakah tanah tersebut yang dibagikan ke warga
sehingga dituding palsu?" sebut Awiek heran.
"Jangan campur adukkan antara pembagian sertifikat tanah secara gratis kepada
masyarakat dengan isu kepemilikan tanah oleh pihak tertentu (asing). Jika
dicampuradukkan, akan menjadi bias informasinya," tegas anggota Komisi II DPR itu.
Sebelumnya, Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia
menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu
pembohongan.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74
persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata
Amien, Minggu (18/3).
(gbr/gbr)
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