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Piala AFF 2018 jadi agenda terakhir 
Timnas Indonesia di berbagai jenjang 
usia tahun ini. Sayangnya, Tim Merah-
Putih gagal mengukir prestasi pada 
turnamen akbar level Asia Tenggara 
yang satu ini. Timnas Indonesiabahkan 
tidak mampu menembus babak 
semifinal  Piala AFF 2018. Dari empat 
laga Grup B, hanya satu kemenangan 
yang bisa didapat anak asuh Bima 
Sakti itu. Sementara sisanya, Timnas 
Indonesia hanya dua kali kalah dan 
satu kali main imbang. Timnas 
Indonesia hanya bisa finis keempat di 

 

bawah Thailand, Filipina, dan Singapura. 
Indonesia hanya lebih baik dari Timor 
Leste yang tak mampu meraih poin. 
Tentu, hal ini jadi sebuah penurunan 
mengingat skuat Garuda sukses melaju 
ke final di Piala AFF 2016. Dengan 
berakhirnya petualangan di Piala AFF 
2018, berakhir pula agenda Timnas 
Indonesia di tahun ini. Bima Sakti yang 
berstatus sebagai pelatih timnas senior 
sudah menyatakan mundur usai 
kegagalan Piala AFF 2018. Kegagalan 
Timnas Indonesia di Piala AFF 2018 

 Ketua PSSI Ahok?
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terasa sangat menyakitkan. Hal ini 
semakin membuktikan bahwa sepak 
bola Indonesia semakin jauh tertinggal 
dari negara-negara tetangga. Bahkan 
negara yang secara kualitas masih 
dibawah kita pada beberapa tahun lalu 
kini mulai menyamai kualitas kita dan 
bahkan sudah ada yang sudah 
mengungguli kita. Tidak percaya? Coba 
saja lihat perkembangan pesat yang 
dialami oleh Kamboja dan Myanmar. 
Sementara itu, negara-negara tetangga 
yang pada beberapa tahun lalu 
kualitasnya setara dengan kita pun 
sekarang telah sangat jauh 
meninggalkan kita. Thailand semakin 
menunjukkan tajinya sebagai raja 
sepakbola Asia Tenggara. Filipina 
dengan deretan pemain keturunannya 
mampu membawa mereka untuk 
pertama kalinya ke Piala Asia. Vietnam 
semakin menunjukkan perkembangan 
signifikan dimana tim U-23 mereka 
berhasil menjadi runner-up Piala Asia 
U-23. Singapura yang dahulu tim kuat 
dan saat ini mengendur pun masih tidak 
bisa kita kalahkan. Sementara 
Malaysia? Jangan ditanyakan! Dengan 
semakin berkembangnya negara-
negara tetangga kita dan kita yang 

begini-begini saja bahkan mengalami 
kemunduran, jelas muncul sebuah 
pertanyaan. Mengapa hal seperti ini bisa 
terjadi? Selama ini, kita melihat bahwa 
sepak bola di negeri kita telah dikelola 
oleh orang yang salah. Sepakbola kita 
selama ini hanya dikelola oleh mereka 
yang menjadikan PSSI sebagai batu 
loncatan untuk mendapatkan jabatan 
yang lebih tinggi ataupun lebih 
bergengsi. Sebenarnya sangat kasihan 
melihat nasib persepak bolaan 
Indonesia. Miris. Harus disadari, 
persoalan sepak bola Indonesia 
sangatlah rumit. Bisa dikatakan bahwa, 
Indonesia dan masyarakatnya hanyalah 
pencinta sepak bola. Sekedar menyukai 
saja, sekedar bangga dan fanatik saja. 
Belum mengurusnya secara benar benar 
manajemen profesional. Hal itu 
diperparah dengan masih rendahnya 
kemampuan manajerial para pemangku 
kepentingan. Tidak mengherankan bila 
sering terjadi kekacauan jadwal 
kompetisi, saling tabrak jadwal kompetisi 
dengan agenda internasional, kerusuhan 
suporter, dugaan pengaturan skor, dan 
meninggalnya suporter. Dengan semua 
permasalahan tersebut, tidak 
mengherankan bila sepakbola hanya 
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menjadi cabang olahraga yang populer, 
digemari, namun miskin prestasi. 
Menjadi sangat parah, ternyata 
sepakbola bahkan menjadi alat politik 
seseorang. Menjadi pengurus PSSI 
mungkin menjadi karir impian bagi 
kebanyakan orang. Karena, dia akan 
mengurus cabang olahraga paling 
digemari di dunia, dan untuk skala 
nasional juga menjadi olahraga paling 
populer. Menjadi pengurus apalagi 
ketua umum merupakan prestige 
tersendiri. Dia tidak tunduk kepada 
kepala negara dimana dia mengepalai 
asosiasi persepak bolaannya, bahkan 
pada sekjen PBB sekalipun. Dia hanya 
tunduk kepada FIFA. Indonesia pernah 
dan mungkin sering dipimpin oleh orang 
yang ajaib. Pernah dipimpin oleh 
seorang koruptor, politisi, narapidana. 

Dan saat ini dipimpin oleh gubernur 
pembina klub sepakbola yang tidak 
mengerti manager kepemimpinan. 
Beliau adalah yang mulia Bapak Edy 
Rahmayadi. Bos PSSi ini berusaha 
mengendalikan organisasi sebesar PSSI 
dari jarak jauh, walaupun masih sama-
sama Waktu Indonesia bagian Barat 
(WIB). Ya, karena beliau harus ngantor 
di kantor Gubernur Sumatera Utara. 
Dulu juga begitu dipimpin oleh orang 
orang yang tidak mengerti managerial 
kepemimpinan yang penting jadi ketua 
untuk mendapatkan posisi yang lebih 
penting, bisa melihat rekam jejak empat 
orang yang sedang atau pernah 
menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. 
Mereka adalah Nurdin Halid, Djohar 
Arifin Husin, La Nyalla Mattalitti, dan Edy 
Rahmayadi. Keempatnya sama-sama 
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bethany
mencalonkan diri pada Pilkada serentak 
tahun ini. Nurdin Halid mencalonkan diri 
pada Pilgub Sulawesi Selatan. 
Beruntung, rakyat Sulawesi Selatan 
mampu melihat kinerja serta beragam 
prestasi yang diraih oleh Nurdin 
Abdullah sehingga Nurdin Halid kalah. 
Edy Rahmayadi mencalonkan diri pada 
Pilgub Sumatera Utara. Edy 
memenangkannya sehingga saat ini ia 
menjabat sebagai Gubernur Sumatera 
Utara. Dan kini ia memegang dua 
jabatan sekaligus yakni Gubernur 
Sumatera Utara dan Ketua Umum 
PSSI. Begitu juga dengan La Nyalla 
Mattalitti dan Djohar Arifin Husin. 
Mereka juga turut mencalonkan diri. 
Namun karena beberapa faktor, mereka 
tidak jadi maju pada pertarungan. La 
Nyalla seperti kita ketahui digadang-
gadang akan maju pada Pilgub Jawa 
Timur. Namun karena beberapa hal 
yang konon katanya adalah isu mahar 

politik, ia gagal maju. Sementara Djohar 
hendak maju pada Pilbup Langkat. 
Namun pencalonannya digagalkan oleh 
KPU sehingga dia pun tidak jadi 
mencalonkan diri dan saat ini sedang 
maju sebagai caleg DPR RI dari Partai 
Gerindra. Berdasarkan sejarah tersebut, 
kita mengambil kesimpulan bahwa PSSI 
hanyalah dijadikan batu loncatan untuk 
memperoleh jabatan lain. Hal ini 
menyebabkan tidak berkembangnya 
sepakbola Indonesia. Sepakbola kita 
cenderung jalan ditempat dan bahkan 
mengalami kemunduran apabila 
dibandingkan dengan tahun-tahun 
terdahulu. Mereka yang berada di PSSI 
sama sekali tidak peduli dengan 
perkembangan sepakbola nasional 
karena yang ada dipikiran mereka 
adalah bagaimana caranya 
mendapatkan jabatan lain ataupun 
keuntungan yang sebesar-besarnya. 
Hasilnya adalah sepakbola yang carut 
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marut dan penuh dengan kebobrokan. 
Sebenarnya, tidak masalah mau 
berapa jabatan yang akan dirangkap, 
karena para pecinta sepakbola, taunya 
yang penting menang dan berprestasi. 
Itu saja ! Artinya, dari semua itu intinya 
adalah masalah kemampuan. 
Kemampuan untuk menyelesaikan 
segala persoalan yang ada, bukan 
malah menambah atau menjadi bagian 
dari masalah tersebut. Kemampuan 
untuk merumuskan apa yang akan 
dilakukan ke depan, sehingga 
sepakbola menjadi nikmat saat 
dinikmati, dan pantas untuk 
dibanggakan. Kemampuan untuk 
membuat jalan dan merubah segala 
masalah menjadi prestasi dan akhirnya 
juara. Dan, untuk menilai seberapa 
tingginya kemampuan yang dimiliki 
Bos Edy, simak kembali saja komentar 
beliau saat ditanya mengenai prestasi 
timnas senior di Piala AFF 2018. 
Begini bunyinya, “Wartawan-nya yang 
harus baik. Kalau wartawan baik, 
timnas-nya akan baik,” kata Edy 
Rahmayadi Ketum PSSI cerdas. 
Kacau. Begitulah yang terlihat dari 
permainan Timnas Piala AFF 2018 kali 
ini. Meski mendapat sorotan dan kritik 
tajam dari publik sepakbola tanah air, 

PSSI tetap tak bergeming. Ketua Umum 
PSSI menolak untuk mundur dan PSSI 
sendiri juga tidak ada rencana untuk 
mengganti posisi yang kini dijabat Edy 
Rachmayadi. Semenjak Edy Rachmayadi 
terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara 
dan menolak melepas jabatannya 
sebagai Ketua Umum PSSI, publik 
sepakbola Indonesia bersuara keras 
memintanya mengundurkan diri. Posisi 
rangkap jabatan Edy dinilai menghambat 
kinerja PSSI yang berujung pada 
minimnya prestasi timnas Indonesia. Tapi 
Edy Rachmayadi tak tegoyahkan. Mantan 
Pangkostrad ini bersikukuh untuk tetap 
rangkap jabatan. Tak ada alasan bagi 
dirinya untuk mengundurkan diri karena 
meski banyak berkantor di Sumatera 
Utara, Edy menilai PSSI tetap bisa 
terpantau dengan baik. Pemerintah 
sendiri, dalam hal ini Kemenpora, enggan 
ikut campur. Mereka bahkan terkesan 
melemparkan sepenuhnya masalah 
ketidakpuasan terhadap Edy Rachmayadi 
kepada publik. Mungkin pemerintah 
enggan ikut campur karena, dulu dengan 
La Nyala sudah pernah terjadi dan 
masalah ini harus berhubungan langsung 
dengan FIFA, dan itu melanggar 
peraturan. Jika Kemenpora sadar bahwa 
mengganti ketua umum PSSI tidak bisa 
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dilakukan dengan melanggar peraturan, 
Kemenpora seharusnya menanggapi 
dinamika dan keresahan publik 
sepakbola tanah air secara wajar pula. 
Begitu pula dengan pecinta sepakbola 
Indonesia. Mereka seharusnya tahu 
ada peraturan organisasi yang tidak 
bisa begitu saja dirubah atau diganti di 
tengah jalan, tanpa menabrak aturan 
tersebut. Menyuarakan ketidakpuasan 
terhadap PSSI sah-sah saja. Itu adalah 
bagian dari kritik terhadap organisasi 
publik. PSSI semestinya juga 
menanggapi kritik ini dengan bijak. 
Jangan lantas membentengi diri di balik 
hukum statuta PSSI. Netizen Indonesia 
adalah netizen yang sangat menggilai 
sepakbola. Ketika mereka melihat 
betapa hancurnya sepakbola Indonesia, 
mereka bereaksi dengan melontarkan 
kritik keras kepada PSSI. Tentu kritik 
mereka berbeda dengan kritik oposisi. 
Kritik yang mereka lancarkan murni 
atas dasar cinta kepada sepakbola 
Indonesia. Tidak ada kepentingan-

kepentingan lain. Yang mereka pikirkan 
hanya satu. Timnas Indonesia kembali 
berjaya dan mampu kembali berbicara 
dalam sepakbola ASEAN dan bahkan 
Asia. Menyuarakan ketidakpuasan 
terhadap PSSI sah-sah saja. Itu adalah 
bagian dari kritik terhadap organisasi 
publik. PSSI semestinya juga 
menanggapi kritik ini dengan bijak. 
Jangan lantas membentengi diri di balik 
hukum statuta PSSI. Mereformasi PSSi 
tidak bisa dilakukan hanya dengan 
memenggal kepalanya dan 
menggantinya dengan kepala yang lain. 
Ibarat tubuh yang sakit, keseluruhan 
bagian tubuh PSSI sudah terjangkit 
kanker. Tidak ada jalan lain untuk 
mengobatinya selain mengganti organ-
organ tubuh yang sudah terkena kanker 
tersebut. Pemerintah memang tidak 
diperbolehkan ikut campur dalam 
urusan federasi sepakbola di 
negaranya. Namun melalui kasus ini, 
pemerintah bisa mendesak PSSI untuk 
mengusut tuntas dan mengupayakan 
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KLB secepatnya. Dengan agenda 
pemilihan anggota Komite Eksekutif 
yang baru. Pemerintah bisa beralasan 
tindakan ini adalah bentuk komitmen 
dan integritas PSSI dalam upaya 
mereka menjadikan sepakbola 
Indonesia lebih berprestasi dan 
bermartabat. Oleh karena itu, 
muncullah usul untuk menjadikan Ahok 
sebagai Ketua Umum PSSI. Alasannya 
jelas. Ahok dinilai dibutuhkan untuk 
memberantas segala kebobrokan yang 
selama ini menggerogoti sepakbola 
Indonesia. Dan sebagai tokoh yang 
dinilai mempunyai integritas dan 
ketegasan serta bersih, transparan, dan 
profesional, Ahok tentu digadang-
gadang pecinta sepakbola nasional 
untuk mampu memberantas oknum-
oknum yang merusak sepakbola 
Indonesia dari dalam. Sebagai orang 
yang sangat cinta kepada sepak bola 
nasional masyarakat tentu setuju 
apabila Ahok nantinya ditunjuk menjadi 
Ketua Umum PSSI. Rakyat yakin 
ketegasan serta integritasnya akan 
mampu membuat sepakbola Indonesia 
lebih baik lagi. Namun Ahok tidak 
mempunyai latar belakang sepakbola. 
Tetapi itu semua bukan hambatan 

karena itu semua bisa dipelajari. Yang 
dibutuhkan oleh PSSI adalah bukan 
orang pintar yang paham dengan 
sepakbola. Tapi orang jujur yang mau 
memberantas segala kebobrokan yang 
ada dalam balbalan negeri ini, dan semua 
orang rasanya pun tahu Ahok ditaruh 
dimanapun pasti bisa (masalah 
kepemimpinan). Karena satu-satunya 
masalah dalam sepakbola Indonesia 
adalah federasinya yang tidak tahu 
bagaimana cara memaksimalkan potensi 
sepakbola Indonesia. Jika masalah itu 
teratasi, semua orang yakin sepakbola 
kita akan mampu berbicara banyak di 
level Asia. Kita yakin Indonesia akan 
mampu menyamai Thailand atau bahkan 
Jepang dan Korea Selatan. Karena pada 
zaman dahulu saja Jepang yang berguru 
kepada kita bagaimana mengelola 
kompetisi yang baik. Mengapa kini kita 
tertinggal sangat sangat sangat jauh dari 
Jepang? Jadi, federasi yang sehat akan 
menghasilkan kompetisi yang sehat dan 
kompetisi yang sehat akan menghasilkan 
tim nasional yang solid dan kuat. 
Memang kita masih banyak 
membutuhkan Ahok Ahok yang lahir ada 
di bumi Indonesia ini, agar Indonesia bisa 
sejajar dengan negara lain di dunia ini. 
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Info SIP

Tubuh manusia mengandung berbagai 
macam bakteri, salah satunya pada 
sistem pencernaan. Berbagai jenis 
bakteri ini ada yang memiliki sejumlah 
manfaat bagi fungsi tubuh manusia, 
misalnya seperti mikroba pada usus 
yang mampu membantu proses 
pencernaan makanan. Perbedaan 
probiotik dan prebiotik dijelaskan 
sebagai berikut:
Probiotik adalah mikroba hidup yang 
dikonsumsi dalam jumlah cukup dan 
dimanfaatkan sebagai tambahan 
makanan atau suplemen tambahan yang 
berpengaruh positif bagi inang dengan 
meningkatkan keseimbangan mikrobial 
pada saluran pencernaan. Bakteri yang 
umum digunakan sebagai probiotik yaitu 

Apa Itu Prebotik Dan Probotik

Lactobacillus, Bifidobacteria dan 
Streptococci, ketiga bakteri ini 
merupakan bakteri asam laktat yang 
paling umum dari mikrobiota saluran 
pencernaan manusia dan dapat 
meningkatkan respon sistem imun dan 
menghambat pertumbuhan patogen pada 
saluran pencernaan inang (Azhar 
Mihda,2009). Organisme yang digunakan 
sebagai probiotik adalah mikroorganisme 
yang tidak bersifat patogen bagi inang. 
Produk pangan probiotik yang telah 
banyak beredar di masyarakat antara lain 
produk susu fermentasi oleh bakteri 
asam laktat seperti yoghurt, yakult, kefir 
dan dadih.
Prebiotik adalah beberapa senyawa 
natural dalam makanan yang tidak dapat 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1516

Info SIP

Tubuh manusia mengandung berbagai 
macam bakteri, salah satunya pada 
sistem pencernaan. Berbagai jenis 
bakteri ini ada yang memiliki sejumlah 
manfaat bagi fungsi tubuh manusia, 
misalnya seperti mikroba pada usus 
yang mampu membantu proses 
pencernaan makanan. Perbedaan 
probiotik dan prebiotik dijelaskan 
sebagai berikut:
Probiotik adalah mikroba hidup yang 
dikonsumsi dalam jumlah cukup dan 
dimanfaatkan sebagai tambahan 
makanan atau suplemen tambahan yang 
berpengaruh positif bagi inang dengan 
meningkatkan keseimbangan mikrobial 
pada saluran pencernaan. Bakteri yang 
umum digunakan sebagai probiotik yaitu 

Apa Itu Prebotik Dan Probotik

Lactobacillus, Bifidobacteria dan 
Streptococci, ketiga bakteri ini 
merupakan bakteri asam laktat yang 
paling umum dari mikrobiota saluran 
pencernaan manusia dan dapat 
meningkatkan respon sistem imun dan 
menghambat pertumbuhan patogen pada 
saluran pencernaan inang (Azhar 
Mihda,2009). Organisme yang digunakan 
sebagai probiotik adalah mikroorganisme 
yang tidak bersifat patogen bagi inang. 
Produk pangan probiotik yang telah 
banyak beredar di masyarakat antara lain 
produk susu fermentasi oleh bakteri 
asam laktat seperti yoghurt, yakult, kefir 
dan dadih.
Prebiotik adalah beberapa senyawa 
natural dalam makanan yang tidak dapat 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

dicerna oleh usus namun 
menghasilkan pengaruh 
menguntungkan terhadap inang 
dengan cara menstimulasi 
pertumbuhan mikroba ‘baik’ yang 
jumlahnya terbatas pada saluran 
pencernaan secara selektif, sehingga 
dapat meningkatkan kesehatan inang. 
Senyawa-senyawa prebiotik golongan 
non-digestable karbohidrat antara lain 
selulosa, inulin, fructo-oligosaccharida 
(FOS), trans-galactooligosacarida 
(TOS), lactulosa dan soy 
oligosaccharida menjadi sumber 
karbohidrat bagi bakteri baik dalam 
saluran pencernaan. 
Haryati (2011) menyatakan bahwa 
prebiotik dapat menjadi sumber energi 
dan nutrien bagi mukosa usus serta 
dapat pula menjadi substrat untuk 
fermentasi bakteri baik dalam 
memproduksi vitamin dan antioksidan 
yang dapat menguntungkan inangnya. 
Suatu kandungan pangan dapat 
diklasifikasikan sebagai prebiotik 
apabila memenuhi persyaratan berikut; 
Pertama, tidak terhidrolisis atau 
terserap pada saluran pencernaan 
bagian atas; Kedua, dapat 
menstimulasi pertumbuhan bakteri 
yang menguntungkan pada kolon 
secara selektif; dan ketiga, dapat 

menekan pertumbuhan bakteri patogen, 
sehingga secara sistemik dapat 
meningkatkan kesehatan.
Keberadaan berbagai jenis bakteri di 
saluran pencernaan tidak bisa dihindari. 
Masalah akan timbul apabila ‘bakteri jahat’ 
atau bakteri patogen (penyebab penyakit) 
jumlahnya menjadi lebih tinggi 
dibandingkan ‘bakteri baik’, contohnya 
apabila bakteri enteropatogen seperti E. 
coli dan Salmonella typhii tumbuh pesat 
maka akan menyebabkan diare.
Menjaga dan meningkatkan kesehatan 
adalah sesuatu yang sangat penting. Hal 
ini dapat diwujudkan salah satunya 
dengan cara mengkonsumsi suplemen 
tambahan seperti bakteri baik dalam 
probiotik dan nutrisi yang dibutuhkan oleh 
probiotik yaitu prebiotik agar bakteri baik 
berkembang baik dalam saluran 
pencernaan sehingga menekan 
pertumbuhan bakteri jahat. 
Bakteri jahat yang umumnya ditemukan di 
saluran pencernaan seperti E. coli dan H. 
Pylori. Berbagai senyawa hasil 
metabolisme ‘bakteri baik’ seperti asam 
laktat dan bakteriosin bersifat antimikrobia 
bagi ‘bakteri jahat’. 
Bakteri-bakteri asam laktat ini mampu 
meringankan tugas organ hati dengan 
mengikat senyawa racun hasil 
metabolisme lemak dan protein.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Bank Indonesia (BI) masih menerima 
penukaran uang kertas berbagai 
pecahan tahun emisi 1998 dan 1999 
hingga 30 Desember 2018 mendatang. 
Adapun uang kertas tersebut adalah 
pecahan Rp 10.000 tahun emisi 1998, 
Rp 20.000 tahun emisi 1998, Rp 50.000 
tahun emisi 1999, dan Rp 100.000 
tahun emisi 1999. 
Seperti diketahui, per 31 Desember 
2008 lalu BI melakukan pencabutan dan 
penarikan uang kertas di atas. 
Masyarakat yang mempunyai uang 
kertas dengan pecahan dan tahun emisi 
tersebut tidak perlu khawatir karena 
masih dapat melakukan penukaran 
dengan uang kertas yang berlaku.
"Bila masyarakat mau menukarkan 
uangnya (dapat dilakukan di Kantor BI 
atau di kantor perwakilan BI di seluruh 
Indonesia)," kata Direktur Komunikasi 
BI Junanto Herdiawan kepada 
Kompas.com, Rabu (28/11/2018). 

Batas Akhir Penukaran Uang Lama 

Tanah Air

Informasi ini juga disampaikan BI melalui 
akun resmi Instagram, @bank_indonesia. 
Berdasarkan informasi dari Peraturan BI 
Nomor 10/33/PBI2008, disebutkan bahwa 
setelah 31 Desember 2018, masyarakat 
tidak dapat menuntut untuk melakukan 
penukaran uang kertas yang disebutkan 
di atas. 
Sebagaimana bunyi Peraturan BI Pasal 4 
sebagai berikut: 
Hak untuk menuntut penukaran uang 
kertas yang telah dicabut dan ditarik dari 
peredaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 tidak berlaku lagi setelah 10 
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 
pencabutan atau tanggal 31 Desember 
2018. Peraturan BI mengenai pencabutan 
dan penarikan uang kertas tersebut dapat 
diunduh di sini. 
Sebagai tambahan informasi, uang kertas 
pecahan di atas sudah dinyatakan tidak 
berlaku sebagai alat pembayaran yang 
sah sejak 31 Desember 2008.
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Presiden ke dua RI Soeharto disebut 
sebagai guru korupsi. Tuduhan itu 
diungkapkan oleh Wasekjen PDIP 
Ahmad Basarah. Pernyataan Basarah 
mengundang beragam reaksi. Apalagi, 
diungkapkan saat panas pertarungan 
Pilpres 2019.
Posisi Golkar pun menjadi serba salah. 
Satu sisi, partai beringin identik dengan 
Soeharto semasa Orde Baru. Di sisi 
lain, pada Pilpres 2019, Golkar bersama 
PDIP dalam satu koalisi mengusung 
Jokowi-Ma'ruf.Selama dua bulan 
kampanye, soliditas koalisi Jokowi-
Ma'ruf tak diragukan. Para petinggi 
parpol kompak. Namun kali ini, 
hubungan Golkar dan PDIP menjadi 
sorotan.
Siapa diuntungkan dalam isu Soeharto 

Golkar Diantara Soeharto Dan PDIP

Guru Korupsi?
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun 
menilai, pencinta Soeharto di Indonesia 
masih sangat banyak. Menurut survei, 
nama Soeharto selalu konsisten berada di 
tiga besar.
"Secara konsisten dari survei ke survei 
saat ditanya siapa tokoh nasional, nama 
Soeharto selalu muncul dalam top 3. 
Artinya penggemar atau pengagum Pak 
Harto masih cukup besar," kata Rico saat 
dihubungi merdeka.com, Kamis (29/11) 
malam.
Dari sisi itu, Rico mengatakan, Soeharto 
masih memiliki efek elektoral yang besar 
dalam setiap kontestasi pemilu. Termasuk 
pada Pilpres 2019 nanti.
Meskipun dia mengakui, para pengagum 
Soeharto tak hanya berada di Golkar. Tapi 

Tanah air
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tiga besar.
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dihubungi merdeka.com, Kamis (29/11) 
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Tanah air
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sudah terpecah ke Berkarya, Hanura 
dan NasDem.
"Serangan terhadap Pak Harto ini bisa 
membuat segmen demografi tertentu 
membanding-bandingkan situasi 
ekonomi antara zaman Jokowi dengan 
Pak Harto. Yang ujung-ujungnya bisa 
memobilisasi segmen ini pada 2 partai 
menurut saya Golkar atau Berkarya," 
terang Rico.Rico pun melihat, 
harusnya Golkar membela habis 
Soeharto dari tuduhan guru korupsi 
yang dilontarkan oleh PDIP. Meskipun, 
pada Pilpres 2019 ini Golkar berada 
dalam satu kubu dengan PDIP.
"Golkar baiknya membela Soeharto. 
Karena basis pemilihnya jelas 
pengagum kesuksesan pembangunan 
zaman Soeharto. Dan efek elektoral 
dukungan terhadap Jokowi juga tidak 
begitu maksimal ke Golkar," tambah 
dia.Soal anggapan tak solid, Rico 
menilai, koalisi Jokowi-Ma'ruf tak perlu 
khawatir. Tapi, dia menyarankan agar 

PDIP mengalah dalam isu ini.
"Ada baiknya untuk urusn ini PDIP 
mengalah sedikitlah kepada Golkar," tutup 
dia.Diketahui, polemik soal Soeharto guru 
korupsi mencuat saat calon presiden 
Prabowo Subianto awalnya menyinggung 
dan menyebut tingkat korupsi saat ini 
layaknya stadium kanker empat.
Hal ini direspon oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. 
Yang memandang bahwa korupsi itu 
marak terjadi di masa pemerintahan 
Soeharto, yang notabenenya mantan 
mertuanya Prabowo."Jadi, guru dari 
korupsi indonesia sesuai TAP MPR 
Nomor 11 tahun 1998 itu mantan 
Presiden Soeharto dan itu adalah mantan 
mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah 
usai menghadiri diskusi di Megawati 
Institute, Menteng, Jakarta , Rabu 
(28/11).Polemik itu mengundang reaksi 
Partai Berkarya. Seluruh anak Soeharto 
saat ini bergabung dengan partai 
pimpinan Tommy Soeharto tersebut.Ketua 
DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi 
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Beberapa hari lalu jagat maya 
dihebohkan dengan penampakan sapi 
holstein 
raksasa 
dari 
Australia. 
Bagaima
na tidak, 
sapi 
perah 
berwarna 
putih-
hitam itu 
tingginya 
dua kali 
lipat sapi 
pada 
umumny
a. Sapi 
jantan 
yang 
telah 
dikebiri atau istilahnya dalam dunia 

peternakan steer, diberi nama Knickers. 
Umurnya 7 tahun dengan bobot lebih dari 

1.400 
kilogram, dan 
tinggi 194 
sentimeter 
yang dihitung 
dari bahunya. 
Seperti 
diwartakan 
The Guardian, 
tak seorang 
pun tahun 
mengapa 
Knickers 
tumbuh begitu 
besar, 
termasuk 
pemiliknya. 
Dugaan 
sementara 
yang datang 

dari Min Du, profesor biologi 

Picunang, menempatkan sosok 
Soeharto sebagai tokoh ideologi 
partainya."UU korupsi sudah ada sejak 
jaman Hindia Belanda, maka julukan 
Bapak Korupsi tidak layak dialamatkan 
pada HM Soeharto Presiden RI ke-2 
yang memiliki jasa membangun 
bangsa ini. Ia tidak pernah belajar, 
apalagi di 
jaman 
beliau 
jarang ada 
korupsi 
seperti 
saat ini," 
jelas 
Badaruddi
n.
Reaksi 
GolkarKet
ua 
Pemenang
an Golkar 
wilayah 
Sumatera, 
Indra 
Bambang 
Utoyo 
mengataka
n, 
harusnya 
Pilpres 2019 tidak masuk pada hal-hal 
seperti ini. Seharusnya, kata dia, 
dalam berkampanye lebih baik yang 
bersifat menjual program."Karena 
makna kampanye kan untuk menjual 
diri yang positif, sehubungan dengan 
janji berbuat untuk kemashalatan 
publik yang akan memilih," kata Indra 
saat dihubungi merdeka.com, Kamis 
(29/11).
Indra minta pertarungan saling tuduh 
di Pilpres 2019 segera disudahi. 
Sebab, hal demikian hanya membuat 
perpecahan bangsa saja.
Dia pun mengajak kubu Jokowi dan 
Prabowo membahas hal-hal yang 
substantif demi kepentingan rakyat.
"Rasanya terbaik kita hentikan saling 
tuduh menuduh itu, malah membuat 
perpecahan saja. Ini harusnya berlaku 
pada 2 kelompok peserta pilpres. Jadi 
kita tutup saja diskusi-diskusi yang 

seperti ini, tidak ada gunanya untuk 
kepentingan bangsa ke depan," kata 
Indra.Dia mengajak Jokowi dan Prabowo 
bersama timnya fokus membahas 
program kerja. Dia pun mengajak media 
untuk mengingatkan agar para capres 
dan cawapres bertarung membahas 
program saja.

PDIP tanggapi 
Golkar
PDIP sebagai 
rekan satu koalisi 
Golkar melihat, 
apa yang 
disampaikan 
Basarah 
menanggapi 
pernyataan Capres 
Prabowo Subianto. 
Orde Baru 
pimpinan Soeharto 
tak bisa dipungkiri 
menjadi topik jika 
mengangkat 
korupsi 
akut.Politikus PDIP 
Eva Kusuma 
Sundari, melihat 
Presiden Jokowi 
sudah berusaha 
membenahi 

korupsi. Eva mengatakan, indeks korupsi 
membaik, anak presiden pun tak 
berurusan dengan politik."Indonesia juga 
lepas dari kutukan negara paling korup 
seperti zaman Orba, tidak lagi tercantum 
di 20 negara terkorup. Bahkan polisi dan 
TNI sekarang menjadi lembaga yang 
integritasnya baik," kata Eva kepada 
merdeka.com, Kamis (29/11).
"Jadi mau tidak mau basis data soal 
korupsi ya terpaksa dikaitkan Orba. Jadi 
pesan Partai Golkar lebih pas ditujukan 
ke Prabowo Subianto, bukan Ahmad 
Basarah," sebut Eva.
Dia pun heran, Prabowo bicara 
pemberantasan korupsi. Sebab, 
Prabowo tak lain adalah bekas mantu 
Soeharto."Memang aneh jika pak 
Prabowo Subianto yang berada di rezim 
KKN kemudian asbun tidak melihat 
tengkuk sendiri. Selama itu pula peran 
beliau tidak ada untuk menghentikan 
KKN," pungkasnya. 

Sapi Raksasa Dari Australia

Internasional
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Tanah Air
pertumbuhan di Washington State 
University, pelakunya kemungkinan 
adalah hormon pertumbuhan di luar 
kendali.Sebagai catatan, Min Du belum 
pernah bertemu dengan Knickers dan 
belum melakukan pemeriksaan 
langsung, ia hanya memperkirakan. 
Kepada Live Science, Min Du berkata 
bahwa ada beberapa kondisi yang 
mungkin menyebabkan Knickers 
memiliki tubuh raksasa. "Alasan yang 
paling mungkin adalah ada beberapa 
jenis mutasi atau sesuatu yang terjadi 
pada hormon pertumbuhan atau 
reseptor hormon pertumbuhan," ujar 
Du dilansir Rabu (28/11/2018). Du 
menduga, Knickers memproduksi 
terlalu banyak hormon pertumbuhan 
pada usia dua sampai tiga tahun, 
sebelum ia mencapai usia dewasa. 
Ukuran tubuh yang dimiliki Knickers 
memang tidak normal. Pasalnya, sapi 
perah pada umumnya tingginya hanya 
setengah sampai dua pertiga tinggi 
Knickers. Meski tinggi Knickers tidak 

umum, ada sapi holstein lain dengan 
tubuh lebih tinggi. Ia adalah sapi steer 
jantan bernama Bellino, tingginya 2,02 
meter dan tinggal di Italia. Menurut 
laporan The Guardian, bobot tubuh 
Bellino hampir sama dengan Knickers. 
Dengan tubuh yang sangat besar, 
ternyata hal ini menyelamatkan hidup 
Knickers dari tukang jagal. Tukang jagal 
daging mengatakan kepada pemilik 
Knickers, Geoff Pearson, bahwa sapinya 
terlalu besar untuk alat yang dimilikinya. 
"Dia terlalu besar untuk rantai, terlalu 
berat untuk mesin. 
Jika ia dijagal di lantai, mungkin akan 
menyebabkan kontaminasi. Knickers di 
luar ekspektasi," ujar Pearson kepada 
The Guardian. 
Sebab itulah Knickers hanya 
menghabiskan waktunya berada di 
sebuah peternakan Australia Barat. 
Sampai saat ini para ahli masih 
melakukan serangkaian tes pada 
Knickers untuk mengetahui penyebab 
tubuhnya yang tak lazim.

Ketua Umum Partai Kebangkitan 
bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar 
menilai hinaan yang disampaikan oleh 
Habib Bahar bin Ali bin Smith kepada 
Presiden Joko Widodo merupakan 
upaya agar cepat populer. Menurut pria 
yang biasa Cak Imin 
itu, Habib Bahar 
Smith merupakan 
habib yang tidak 
layak diikuti."Ya, 
kayak model-model 
gitu tuh ingin 
populer," ujar Cak 
Imin usai membuka 
acara Final 
Musabaqoh Kitab 
Kuning tingkat Ula 
dan Ulya di Kantor 
DPP PKB, Raden 
Saleh, Jakarta, 
Kamis 
(29/11).Menurut Cak 
Imin, emosi Habib 
Bahar belum stabil 
sehingga tidak layak 
diikuti. Dia berharap 
masyarakat pandai 
memilih habib atau ulama yang 
diikuti.“Memang pengalaman, emosinya 
(Habib Bahar) belum stabil sehingga 
tidak layak diikuti, masyarakat atau 
publik harus pintar memilih habib, 
ulama yang benar ilmunya," tandas 
dia.Cak Imin tidak menampik jika di 
tahun-tahun politik ini banyak muncul 
habib atau ulama dadakan. Menurut 
dia, hal tersebut berbahaya jika 
membiarkan orang yang tidak dalam 
ilmu agamanya menjadi habib atau 
ulama dadakan demi kepentingan 
politik."Dua hal indikasinya menjamur 
kiai-kiai, ulama-ulama baru harus diukur 
keilmuannya dan kedua, praktek 
perilaku sehari-harinya," ungkap 
dia.Dalam kondisi seperti ini, lanjut dia, 
PKB akan menginventarisir dan 
mengorganisir serta melakukan halaqah 
atau diskusi antara ulama sampai 
tingkat kecamatan agar memperdalam 

Cak Imin : Habib Bahar Tak Layak Diikuti

ilmu para ulamanya dan tidak terjebak 
dalam permusuhan.Sebagaimana 
diketahui, hinaan habib Bahar tersebut 
terekam dalam video yang tersebar di 
media sosial. Dalam video tersebut, dia 
menyebut Presiden Jokowi sebagai 

seorang banci 
dan menyerukan 
untuk membuka 
celananya.Sejuml
ah pihak telah 
mempolisikan 
habib Bahar bin 
Smith terkait 
perkataannya 
tersebut di 
antaranya Ketua 
Umum Cyber 
Indonesia, 
Muannas 
Alaidid.Sementar
a Kepala Staf 
Presiden, 
Moeldoko menilai 
ungkapan kasar 
tersebut tidak 
mencerminkan 
sikap pemimpin. 

Dia meminta aparat hukum tidak 
mendiamkan kasus tersebut, apalagi 
apalagi hinaan itu ditujukan untuk kepala 
negara."Saya pribadi jadi tidak hormat 
dengan ulama yang berucap seperti itu. 
Seharusnya pemimpin agama harus 
memberikan contoh teladan. Hal itu 
tidak patut disampaikan kepada publik, 
karena anak-anak kita akan melihat 
perilaku dari seorang pemimpin yang 
menurut saya bukan sebuah cermin 
yang bagus," ungkap dia, Kamis 
(29/11).Moeldoko mengimbau kepada 
masyarakat agar tidak seenaknya dalam 
berbicara, walau kebebasan 
berdemokrasi namun tetap memiliki 
batas yakni konstitusi."Sikap dari Istana, 
saya harap aparat hukum mesti 
merespons dengan baik, jangan 
didiamkan. Lambang-lambang negara, 
simbol-simbol negara harus dihormati," 
tutupnya.
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Cak Imin : Habib Bahar Tak Layak Diikuti
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Sebuah firma hukum besar di Australia 
meluncurkan gugatan class action 
terhadap Uber, dalam apa yang 
diklaimnya sebagai "perkara hukum 
terbesar" dalam sejarah Australia.
Ribuan pengemudi taksi dan mobil 
sewaan, operator dan pemilik lisensi di 
New South Wales, Victoria, Queensland, 
dan Australia Barat diperkirakan akan 
bergabung dalam gugatan class action 
yang akan diajukan oleh firma hukum 
Maurice Blackburn.
Kasus ini akan diajukan di Mahkamah 
Agung Victoria akhir tahun ini atau awal 
tahun depan.
Argumen utamanya adalah bahwa Uber, 
yang awalnya dioperasikan "secara 
ilegal" dari tahun 2014, telah ACT ACT 
menjadi yurisdiksi pertama di Australia 
yang melegalkan beroperasinya Uber 
pada Oktober 2015.Sejak itu, seluruh 
negara bagian dan teritori telah 
mengikuti dan yang paling baru adalah 
Northern Territory pada awal Juli lalu.
Mereka juga menyalahkan perusahaan 
berbagi tumpangan global ini telah untuk 
membanjiri pasar dengan pengemudi 
yang tidak diatur dan menyebabkan nilai 
bisnis penyewaan taksi merosot dari $ 
500.000 (Rp 5,2 miliar) menjadi sekitar $ 
50.000 (Rp 525 juta)."Saya sudah 
mendatangi seluruh negara bagian dan 
berbicara dengan supir taksi dan mereka 
semua menceritakan kisah yang sama: 
bisnis mereka menurun ketika Uber 
tiba," kata Elizabeth O'Shea, pengacara 
senior di Maurice Blackburn."Uber 
mendapat keuntungan yang tidak adil 
karena mereka tidak bermain sesuai 
aturan."Orang-orang ini [pengemudi 
taksi] telah bekerja keras, mematuhi 
aturan, melakukan hal yang benar dan 
sedang dihukum karenanya."
'Membayar lisensi saya tidak lagi 
memiliki’Pemerintah negara bagian 
saling berbeda sikap dalam menanggapi 
legalisasi Uber dan "revolusi digital", 
seperti mantan Perdana Menteri NSW 
Mike Baird.
NSW menetapkan paket penyesuaian 
industri senilai $ 250 juta untuk 

UBER Digugat Sopir Taxi Australia

Internasional

mengimbangi pengemudi taksi pada bulan 
Desember 2015.Pemerintah Partai Buruh 
di Negara Bagian Victoria, pada bulan 
Agustus 2016, mengumumkan perbaikan 
industri taksi, dan menawarkan untuk 
membeli kembali lisensi pada sebagian 
kecil dari nilai mereka.Keputusan itu 
memiliki dampak yang signifikan terhadap 
mata pencaharian pengemudi taksi 
seperti Rod Barton, yang telah bergabung 
dalam gugatan class action ini.
"Saya saat ini membayar lisensi yang 
saya tidak lagi miliki, yang lebih besar dari 
hipotek kebanyakan orang," 
katanya."Saya seharusnya sudah 
merencanakan pensiun dengan cucu-
cucuku di peternakan, tapi rencana itu 
sudah dirampas dariku."Barton dulunya 
memiliki sebuah properti di pedesaan, 
tetapi ia terpaksa menjualnya dan pindah 
ke properti sewaan.Elizabeth O'Shea 
mengatakan gugatan itu bisa bernilai 
"ratusan juta dolar", dengan sekitar 1.200 
penggugat telah mendaftar di Victoria 
sejauh ini.Meskipun dia yakin dengan 
kasus ini, O'Shea mengharapkan Uber - 
yang telah dituntut dalam beberapa 
tuntutan hukum global - akan membela 
masalah ini dengan penuh 
semangat.Pemilik restoran juga keluhkan 
UberTahun lalu, perusahaan berbagi 
tumpangan ini kalah dalam kasus gugatan 
di Pengadilan Federal yang memutuskan 
para pengemudinya tidak dibebaskan dari 
membayar GST.
Uber juga meluncurkan gugatan hukum 
melawan Transportasi untuk London 
setelah dilarang beroperasi di ibukota 
Inggris.Perusahaan ini juga terlibat dalam 
gugatan yang gagal yang mengakibatkan 
pengadilan tinggi Uni Eropa memutuskan 
bahwa Uber harus tunduk pada peraturan 
taksi, dan bukan hanya perantara digital 
antara pengemudi dan pelanggan.
Bisnis pengiriman makanannya Uber Eats 
juga sedang diselidiki oleh Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha dan 
Konsumen Australia karena diduga 
memaksa pemilik restoran untuk 
mendaftar dalam persyaratan yang 
menindas.
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Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
secara mendadak membatalkan 
rencana pertemuan dengan Presiden 
Rusia Vladimir Putin, Kamis (29/11) 
waktu setempat.Menurut rencana, 
pertemuan empat mata itu akan digelar 
di sela Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di 
Argentina.Trump menyebutkan alasan 
pembatalan karena Rusia masih 
menahan tiga kapal perang dan awak 
kapal Ukraina.
Namun, pembatalan itu diumumkan 
hanya beberapa jam setelah pengacara 
pribadinya, Michael Cohen, mengaku 
bersalah telah berbohong kepada 
Kongres tentang proyek Trump Tower di 
Moskwa.
"Berdasarkan fakta bahwa kapal-kapal 
dan awak mereka belum dikembalikan 
ke Ukraina dari Rusia, saya telah 
memutuskan bahwa yang terbaik bagi 
semua pihak terkait adalah 
membatalkan rencana pertemuan di 
Argentina dengan Presiden Vladimir 
Putin," Trump menulis di akun Twitter 
saat masih berada di Air Force One 

Trump Batalkan Pertemuan Dengan Putin

dalam perjalanan ke KTT G-20 di 
Argentina.
"Saya sangat berharap KTT ini bisa 
bermanfaat segera setelah situasinya 
diatasi!"Beberapa saat sebelumnya di 
Gedung Putih, Trump mengatakan ke 
reporter bahwa "kemungkinan besar" dia 
akan menemui Putin. Pihak Kremlin 
dalam beberapa hari terakhir juga 
mengindikasikan pertemuan itu akan 
jalan terus.
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