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Kurs BI Rp 13.943.-
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bukan seorang pemimpin negara atau 
presiden, maka pidatonya semalam 
diberi judul “Pidato Kebangsaan”. 
Seluruh pendukung capres no 2 
sudah menunggu pidato kebangsaan 
Prabowo ini dengan penuh harapan 
bahwa Prabowo akan mempidatokan 
hal-hal yang bisa memberikan 
pencerahan, hal-hal baru yang nyata 
dan terukur nalar, juga rencana-
rencana yang lebih mengguncang dari 
apa yang sudah dilakukan oleh 
Presiden Indonesia yang sekarang. 
Namun, harapan tinggal harapan. 
Pidato kebangsaan yang Prabowo 
lakukan tak lebih dari sekedar 
pengulangan dari semua yang pernah 
dia katakan. Pidato Kebangsaan yang 
dibawakan Prabowo bisa dikatakan 
sebagai sebuah pidato tanpa empati 
terhadap sejarah bangsa Indonesia 
yang sebenarnya. Sebuah pidato 
yang hanya mendiskreditkan segala 
usaha dan pekerjaan yang dilakukan 
oleh semua presiden Indonesia 

sebelumnya. Pidato yang bisa membuat 
seluruh rakyat Indonesia yang 
mendengarnya merasa kecil dan miskin. 
Sebuh pidato yang hanya mengangkat 
dirinya secara pribadi, seakan hanya 
Prabowolah yang paling mampu untuk 
membawa bangsa dan negara ini ke 
depan pintu gerbang kesejahteraan, 
kemakmuran, ketentraman, keamanan 
dan kedamaian. Jika dicermati dengan 
cerdas maka tidak ada sesuatu yang baru, 
atau pemikiran segar dari pidato Prabowo 
tersebut selain secara keseluruhan tetap 
menggambarkan pesimismenya kubunya. 
Prabowo tetap mengandalkan strategi 'our 
brand is crisis'. Dengan menilai situasi 
negara saat ini di tengah krisis. Semua 
dilihat buruk, sengsara, tertinggal, 
terbelakang dan tergantung. Dengan cara 
itu, Prabowo ingin tampil sebagai 
penyelamat," ujar Ace melalui keterangan 
tertulis, Selasa (15/1/2019). Demikian 
penilaian cerdas dan sangat masuk diakal 
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) 
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Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily 
membaca strategi yang digunakan 
oleh calon presiden nomor urut 02 
Prabowo Subianto tersebut. Calon 
presiden nomor urut 02 melaksanan 
pidato kebangsaan dengan tema 
Indonesia menang. Sebagai rakyat 
yang akan menentukan pilihan di 
pilpres nanti tentu kita ingin sekali 
mengetahui apa yang menjadi visi misi 
Prabowo dalam rangka mewujudkan 
Indonesia menang. Apalagi Prabowo 
memang dikenal sebagai orang yang 
jago berorasi. Gaya pidato yang selalu 
diidentikkan dengan Bung Karno 
mampu menyedot perhatian orang 
yang mendengar. Dengan gaya berapi-
api Prabowo menyampaikan banyak 
kondisi bangsa saat ini di mana 
banyak sekali keterpurukan yang 
terjadi. Mulai dari adanya rakyat yang 
bunuh diri akibat frustasi karena tidak 
mampu membebaskan diri dari lilitan 
utang, petani gula dan garam yang 
rugi karena impor besar-besaran yang 
dilakukan pemerintah hingga 
lemahnya ketahanan keamanan 
bangsa karena kemampuan tentara 

untuk berperang hanya tiga hari. Bahkan 
Prabowo menyampaikan bahwa beberapa 
BUMN terbesar di tanah air seperti PLN 
dan Garuda sedang terancam bangkrut 
karena beban utang. Mendengar sekilas 
isi pidato Prabowo ini, kita akan 
merinding. Kita merinding karena begitu 
mengerikannya kondisi bangsa ini. 
Namun jika kita menggunakan akal sehat 
ada kesalahan fatal yang dilakukan 
Prabowo dalam pidato tersebut yang 
membuat kita tentu perlu berpikir seribu 
kali dulu untuk memilih beliau menjadi 
pemimpin bangsa ini. Dalam 
menyampaikan kondisi bangsa ini, 
Prabowo tidak menggunakan data yang 
valid. Pemaparan Prabowo dimulai 
dengan kalimat “ada yang mengatakan 
kepada saya, ada yang melapor, 
katanya”. Kalau diksi ini digunakan dalam 
percakapan di warung kopi di mana hanya 
dipenuhi oleh orang-orang yang hanya 
menghabiskan waktu dengan berbicara 
ngalur ngidul tentu tidak menjadi masalah. 
Namun, Prabowo sedang melakukan 
pidato kebangsaan yang disiarkan ke 
seluruh penjuru tanah air di mana 
mayoritas sudah mulai cerdas akibat 
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perkembangan teknologi informasi. 
Pidato ini pun disampaikan oleh 
seorang calon Presiden yang 
menahbiskan diri sebagai orang yang 
terpanggil untuk mengembalikan 
kejayaan Indonesia. Kesalahan fatal 
kedua adalah tidak adanya solusi 
yang berbentuk program nyata yang 
akan dikerjakan Prabowo untuk 
menyelesaikan permasalahan-
permasalah tersebut. Solusinya 
hanya satu yakni memilih Prabowo 
sebagai presiden. Prabowo berjanji 
bahwa dengan terpilihnya dia 
menjadi presiden dia akan 
menghadirkan kesejahteraan bangsa 
ini. Begitulah janji manis. Selain 
menebar kebohongan yang berujung 
pada penyesalan, janji manis tidak 
perlu bukti atau komitmen. Yang 
penting percaya saja kepada yang 
buat janji. Janji manis hanya berisi 
kecerdikan dan kelicikan dibungkus 
oleh impian semu belaka. Prabowo 
memang selalu menjanjikan bahwa 
bangsa Indonesia akan menjadi 
besar bahkan “Great” tanpa 

memaparkan bagaimana membawa 
bangsa ini menjadi bangsa yang besar. 
Prabowo lupa bahwa bangsa yang besar 
adalah bangsa yang mampu menghargai 
dan menghormati sejarah bangsanya. 
Namun, apa yang diperlihatkan Prabowo 
dengan pidatonya adalah satu ungkapan 
seakan Prabowo ingin melewatkan 
banyak hal. Prabowo seakan sedang 
berada di masa saat rezim Orde Baru 
baru saja dilengserkan, dimana keadaan 
Indonesia secara keseluruhan dalam 
keadaan yang sangat mengkhawatirkan. 
Empat presiden setelah rezim Orde Baru 
seakan tak becus bekerja. Rakyat jadi 
berpikir, apakah Pidato kebangsaan ini 
adalah pidato yang sudah Prabowo 
siapkan sejak 20 tahun lalu ??? Karena 
bukan menjadi rahasia lagi bahwa setelah 
Soeharto lengser, isu beredar bahwa 
Prabowo berencana mengkudeta 
Presiden BJ Habibie. Isi Pidato 
Kebangsaan Prabowo semalam, benar-
benar hanya menceritakan keadaan 
Indonesia pasca lengsernya Soeharto, 
kecuali tentang hutang negara yang terus 
bertambah. Namun, masalah utang 
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negara ini pun Prabowo ungkapkan 
seakan, Indonesia berutang dimana 
uang utang dipakai untuk memperkaya 
orang-orang yang ada di dalam 
lingkaran kekuasaan. Prabowo tidak 
melihat bahwa semua utang-utang itu 
diperlukan untuk membangun bangsa 
dan negara. Jika SBY menggunakan 
sebagian besar utang luar negerinya 
untuk menutupi subsidi BBM, subsisi 
ini dan subsidi itu, Jokowi 
menggunakan sebagian besar utang 
luar negerinya untuk menutupi biaya 
pembangunan serentak di seluruh 
Indonesia atas infrastruktur dan 
fasilitas yang diperlukan oleh rakyat. 
Pidato kebangsaan yang Prabowo 
bawakan lebih memancing amarah 
dan emosi rakyat dengan segala fitnah 
dan data yang tidak nyata atas 
keadaan Indonesia. Pidato 
kebangsaan Prabowo seakan ingin 
membawa rakyat Indonesia untuk 
menyerang dan merebut kemenangan 
bagi dirinya untuk menjadi Presiden 
Indonesia. Prabowo memang 
mengatakan bahwa Pilpres 2019 
bukan hanya tentang Prabowo dan 
Sadiaga Uno, namun isi dari Pidato 
kebangsaannya hampir seluruhnya 
hanya mengungkapkan pikiran-

pikirannya yang sempit dan tanpa data. 
Menjadikan satu peristiwa seakan sebuah 
peristiwa nasional untuk menakut-nakuti 
rakyat Indonesia adalah sebuah tindakan 
yang sangat tidak bijakasana, dan bukan 
cerminan ungkapan seorang pemimpin 
bangsa. Dalam pidatonya, Prabowo 
menyoroti banyak hal, seperti menuding 
pemerintah tidak mengelola negara 
dengan baik, masih adanya kemiskinan, 
hingga beberapa perusahaan BUMN 
yang disebutnya bangkrut, gaji dokter 
lebih kecil dari petugas parkir, beras 
hanya tahan 3 minggu, TNI lemah. 
Padahal faktanya TNI ada di nomor 15 
dunia dan nomor 4 Asia. Bahkan dari 
beberapa pertandingan dan kejuaraan, 
kehebatan sniper dari TNI ini membuat 
dunia ternganga dan melongo kepada 
Indonesia. Sniper Indonesia ini dikenal 
dengan ketahanan, ketenangan, 
kesabaran dan kekuatan mereka. Mereka 
bisa bertahan berhari-hari untuk 
melesatkan tembakan. Ini menjadi satu 
daya kekuatan yang bisa dikerjakan untuk 
bertempur. Setelah dicek oleh presiden 
cadangan beras di Bulog 1,3 juta ton, dan 
aman sampai setengah tahun. BUMN kita 
ditangan Jokowi lebih perkasa dari 
Negara tetangga misalnya Pertamina 
jauh diatas Petronas. Tahu sendiri kan 

pendapatan Dokter itu berapa 
perharinya atau perjamnya dengan 
sekali terima pasien. Keseluruhan pidato 
oposisi Prabowo hanyalah narasi tanpa 
solusi. Bahkan tragisnya pidato 
kebangsaan Prabowo selain 
menunjukkan lemahnya oposisi dalam 
data, sekaligus juga semakin 
menguatkan keberhasilan pemerintahan 
Jokowi selama ini. Bagaimana 
konyolnya ketika Prabowo menyebutkan 
stabilisasi harga, membuka lapangan 
kerja, menurunkan kemiskinan dan 
ketimpangan, penguatan BUMN, dan 
yang lain yang kesemuanya sudah mulai 
dikerjakan oleh Jokowi! Lalu angin segar 
apa yang bisa ditawarkan kubu 
Prabowo-Sandi untuk Indonesia? 
Apakah ini tidak menjadikan anti klimaks 
dari pidato kebangsaannya yang berapi-
api tersebut? Tidak gampang untuk 
menjadi pemimpin sebuah Negara. 
Diperlukan lebih dari sekedar koalisi! 
Selain kemampuan, pemahaman dan 
kepedulian, Indonesia juga butuh 

pemimpin yang visioner! Pemimpin yang 
mau rakyatnya maju, bukan koalisinya 
maju! Kemana saja Prabowo selama ini? 
Apakah tidak tahu atau tidak ada yang 
memberitahu bahwa mengangkat isu 
stabilisasi harga itu telah dibuktikan 
Jokowi dengan menguatnya rupiah 
terhadap dolar!. Sering turunnya Jokowi 
ke lapangan mengecek harga kebutuhan 
pangan di pasar-pasar tradisional, dan 
bahkan Jokowi juga belanja untuk 
memastikan harga stabil! Kesemuannya 
itu karena Jokowi ingin bukti! Bukan 
hanya sekedar mendengar bisikan! Kita 
pun baru-baru ini merasakan bagaimana 
harga BBM non subsidi turun! Apakah itu 
tidak menandakan kestabilan harga dan 
membaiknya ekonomi Indonesia? 
Masalah kemiskinan Memangnya 
Prabowo atau oposisi tidak tahu bahwa 
Komite Ekonomi dan Industri Nasional 
(KEIN) telah menyatakan usaha 
pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 
yang berupaya melakukan pemerataan 
dan penegakan keadilan sosial di 

Ini Dokter Yang 

Dimaksud Prabowo
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Indonesia telah membawa hasil! 
Hasilnya, sejumlah indikator dalam hal 
ini menurunnya tingkat kemiskinan 
adalah juga bukti membaiknya ekonomi 
Indonesia. Dikutip dari liputan6.com, 
pada Maret 2015, angka kemiskinan 
berada di level 11,22 persen, kemudian 
turun menjadi 11,13 persen di 
September 2015, 10,86 persen di 
Maret 2016, 10,7 persen di September 
2016. Penurunan terus berlanjut pada 
Maret 2017 menjadi 10,64 persen, 
kemudian September 2017 sebesar 
10,12 persen. Dan terakhir berhasil 
menembus satu digit yaitu 9,82 persen 
pada Maret 2018. "Beragam kebijakan 
telah diluncurkan demi meningkatkan 
kekuatan ekonomi rakyat dan 
mewujudkan kemandirian ekonomi 
bangsa," ujar Wakil Ketua KEIN Arif 

Budimanta dalam paparan Kinerja Program 
Pemerintah Jokowi-JK 2014-2018. Fakta 
jelas di lapangan bahwa pemerintahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla dinilai sudah mampu 
menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat 
Indonesia. Ini sesuai komitmen kedua 
pimpinan negara tersebut di awal 
kepemimpinan mereka. Selain hoax, 
Prabowo ternyata kurang mengikuti 
berbagai kemajuan yang telah tercipta 
selama pemerintahan Jokowi. 
Pernyataannya yang akan memproduksi 
pesawat, kereta api, dan kapal laut jika ia 
terpilih, misalnya. Nyatanya, Jokowi telah 
mengerjakannya. Hingga tahun 2016, 
Indonesia telah mengekspor 396 unit 
pesawat ke 11 negara. Mengenai kapal 
laut. Indonesia telah memproduksi kapal 
perang canggih yang juga telah dipesan 

oleh banyak negara. Selain lebih murah, 
kualitas kapal perang buatan Indonesia 
juga dinilai cukup baik. Selain kapal 
perang, Indonesia juga telah 
menciptakan sejarah baru, yang telah 
berhasil membuat kapal selamnya 
sendiri. Apa lagi. Janji Prabowo tentang 
program pengentasan kemiskinan. 
Jokowi juga sudah mengerjakannya. Ada 
program Kartu Indonesia Sehat, 
Program Keluarga Harapan, Kartu 
Indonesia Pintar. Ada lagi Program Dana 
Desa, yang pada saat ini, setiap desa 
telah memperoleh lebih dari Rp. 1 miliar. 
Sementara Prabowo, hanya menjanjikan 
Rp. 1 miliar/desa, dan Jokowi juga 
sudah meluncurkan dana untuk setiap 
kelurahan di seluruh Indonesia. Yang 
lebih parah lagi pendukung Prabowo 
bangga bahwa Prabowo pidato enggak 
pake teks. Kenyataannya Pidato 

Prabowo menggunakan teknologi 
teleprompter. Namun sayangnya, 
sebagian besar pendukung Prabowo 
sepertinya tidak paham apa itu 
teleprompter. Sebab ketika Prabowo 
masih berpidato, jagad media sosial 
telah ramai dengan cuitan/status yang 
menyebut bahwa Prabowo berpidato 
tanpa teks, sembari mengejek Jokowi 
yang kerap tampil dengan bantuan teks 
di tangannya. Benar-benar bikin geleng-
geleng kepala. Prabowo ini sebenarnya 
calon pemimpin atau calon pembohong 
skala nasional sih? Bayangkan saja, 
pendukungnya pun tertipu dengan 
kemampuan retorika Prabowo tanpa 
teks. Ini benar-benar merupakan 
pembodohan massal yang terstruktur, 
sistematis dan sadis. Jadi pendukung 
Apakah menjadi pendukung Prabowo itu 
harus korbankan harga diri, akal sehat, 
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bahkan agama? Pendukung Prabowo 
ini memang harus dididik. Mereka tidak 
tahu ya apa itu Teleprompter? Yuk kita 
simak apa itu teleprompter. Definisi 
dasar teleprompter. Pengial baca atau 
yang disebut juga teleprompter adalah 
alat bantu baca khususnya bagi 
seseorang yang ingin berbicara di 
depan umum. Dengan alat ini, orang 
tersebut akan terlihat seperti 
berbicara lisan tanpa menggunakan 
teks. Menurut sejarah, alat ini 
digunakan oleh penyiar berita televisi. 
Untuk apa teleprompter? Fungsi 
teleprompter ini adalah agar dalam 
menyampaikan berita kepada penonton 
televisi terlihat seperti berbicara tanpa 
membaca. Oleh karena itu, tulisan 
yang ditampilkan dalam 
teleprompter disusun menyerupai 
bahasa lisan, sehingga para 
penonton tidak merasa terganggu 
dengan aktivitas penyiar yang harus 
menundukkan kepalanya untuk 

membalikkan teks berita yang 
bersangkutan. Teleprompter itu adalah 
sebuah alat elektronik yang dipakai secara 
lazim saat ini. Khusus untuk membawa 
berita, teleprompter ini membantu agar 
penonton tidak terganggu. Teleprompter 
sengaja diletakkan di dekat kamera atau 
video, agar pembaca berita tidak terlalu 
suka turunkan kepala untuk melihat teks. 
Matanya pun terlihat sedikit melirik. Ada 
beberapa elemen dari teleprompter. 
Setidaknya ada 4 elemen utama dalam 
teleprmpter. Ada kamera studio, display 
penunjuk teks, cermin dan operator 
pengendali alur teks. Operator harus 
memantau apa yang dibicarakan oleh 
pembaca berita. Teleprompter ini 
diletakkan tepat di depan kamera, agar 
mata pembicara tidak terlalu terlihat melirik 
dan baik. Tidak usah lagi pendukung 
Jokowi, bahkan banyak pemirsa yang 
melihat pidato itu membosankan, rekan 
koalisinya sendiri merasa bosan (bahkan 

bisa jadi eneg) dengan pidato Prabowo! 
Presiden PKS, partai pengusungnya, 
juga merasakan hal yang sama. Pun 
Sandiaga Uno yang berdiri di sisinya 
ketika ia berpidato. Ia nampak begitu 
galau. Tidak tampak kebahagiaan di 
wajahnya. Dilansir dari detik, Presiden 
PKS Sohibul Iman mengkritik pidato 
kebangsaan 'Indonesia Menang' yang 
disampaikan Prabowo Subianto. 
Menurut Sohibul, durasi pidato Prabowo 
terlalu lama. "Dari sisi waktu, terus 
terang saya mengkritik, ini terlalu lama," 
ujar Sohibul di Plenary Hall, JCC 
Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). 
Bahkan Fahri sendiri mengatakan 
bahwa pidato Prabowo telah gagal, 

Tak heran bila kemudian pidato misi misi 
Prabowo tersebut tak mendulang 
manfaat, baik bagi diri dan kubu 
pendukungnya apalagi bagi rakyat. 
Berbeda dengan Prabowo, Jokowi 
menyapa sekelompok orang untuk 
memaparkan apa yang sudah dikerjakan 
dalam visi infrastrukurnya. Dengan lugas 
disertai data yang otentik, Jokowi 
menyampaikan infrastruktur apa yang 
sudah dibangun dan apa dampaknya 
bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan 
Jokowi menyampaikan apa yang harus 
dikerjakan kedepan dalam 
pembangunan infrastruktur agar 
ketertinggalan bangsa ini dapat dikerjar. 
Bukan bermodal janji, Jokowi justru 
mengajak masyarakat untuk bekerja 
keras membangun kesejahteraan. 
Jokowi cerita tentang pengalamannya 
ketika baru menjabat sebagai Walikota 
untuk pertama kalinya. Dia mengatakan 
butuh satu setengah tahun dia belajar 
tentang birokrasi pemerintahan. Sebab 
sebelumnya dia adalah seorang 
pengusaha. Ternyata antara mengelola 
perusahaan dan mengelola 
pemerintahan itu sangat jauh berbeda. 

Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menilai 
bahwa pidato Prabowo mengecewakan 
pengikut militan. "Maaf pak @prabowo 
,Bapak gagal menunjukkan kepada 
publik dan rakyat Indonesia bahwa 
bapak berbahaya dan menakutkan, 
seperti keinginan musuh2 politik bapak. 
Nah dari kubunya sendiri saja sudah 
bilang bahwa pidato Prabowo itu gagal. 

Itulah sebabnya Jokowi mengatakan 
tidak mudah. Bahkan ketika sudah 
berpengalaman dua periode jadi 
Walikota dan satu periode jadi gubernur, 
jadi presiden pun tidak lantas 
segampang yang diperkirakan. Menurut 
dia lingkup kota dan provinsi tidak bisa 
disamakan dengan lingkup negara. 
Indonesia adalah negara besar yang 
tidak semudah mengelola kota atau 
provinsi. Sangat kelihatanlah bahwa 
Jokowi sangat menguasai apa yang dia 
kerjakan selama ini. Dia tidak hanya 
menerima laporan dari jajarannya saja, 
melainkan memastikan bahwa fakta di 
lapangan sesuai dengan laporan di 
meja. Ini sesuatu yang tak pernah 
dilakukan presiden sebelumnya, bahkan 
SBY pun selama sepuluh tahun 
memerintah belum tentu mau sering 
sering turun mengecek harga pasar. 
Pada akhirnya, kita bisa menyimpulkan 
dari Pidato Kebangsaan Prabowo, 
bahwa dilihat dari sudut pandang 
manapun juga, Prabowo tidak siap dan 
tidak pas untuk menjadi pemimpin 
bangsa sebesar Indonesia. Pidato 
Prabowo tidak ubahnya adalah pidato 
seorang yang gagal dan putus asa 
dalam hidup dan kehidupan pribadinya. 
Sangat disayangkan. Event Pidato 
Kebangsaan yang begitu besar, hanya 
bicara tentang Hoax dan pesimisme. 
Sebagaimana yang terjadi beberapa 
bulan masa kampanye di mana tidak 
ada perubahan pola kampanye yang 
hanya berisi kondisi bangsa yang 
terpuruk dan janji manis, dapat 
diprediksi bahwa tidak akan ada yang 
berubah disampaikan Prabowo dalam 
debat pilpres nanti. Sedangkan Jokowi 
tentu sudah siap dengan data 
pencapaian dan rencana strategis ke 
depan. Pilihan ada di tangan kita, 
apakah akan mau dipercaya dengan 
data bohong tanpa sumber yang jelas, 
serta janji manis yang memang akan 
selalu berakhir dengan penyesalan. Atau 
percaya yang Jokowi sudah kerjakan, 
bukti yang jelas dirasakan, dan 
optimisme serta ajakan untuk bersama-
sama bekerja keras untuk perubahan 
Indonesia? Yang pasti orang pintar 
enggak mau dibohongi kan.
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Kebiasaan Yang Bikin Rambut Bercabang

Terletak di bagian paling atas tubuh, 
rambut harus menghadapi aneka 
'cobaan' seperti paparan sinar matahari 
dan polusi. Kebiasaan-kebiasaan itu 
mau tak mau membuat rambut 
bercabang.
Padahal, rambut adalah mahkota tubuh. 
Ia harus terawat dan terlihat cantik 
berkilau. Rambut bercabang jelas bakal 
mengganggu. 
Sering kali orang tak menyadari bahwa 
ada kebiasaan sehari-hari yang 
membuat rambut bercabang. Ragam 
kebiasaan itu perlu disadari demi 
menjaga rambut tetap sehat dan tak 

bercabang.
Berikut merangkum berbagai sumber, 
kebiasaan-kebiasaan yang harus diubah 
agar rambut tak lagi bercabang.
1. Terlalu sering keramas
Orang dengan kulit berminyak 
cenderung memproduksi sebum 
berlebih pada kulit kepala. Sebum 
merupakan kelenjar mikroskopik tepat di 
bawah kulit kepala yang memproduksi 
minyak. Akibatnya, keramas kerap jadi 
jalan tengah untuk membuat rambut 
selalu terasa bersih dan bebas minyak.
Namun, perlu diingat, Anda sebaiknya 
tidak mencuci rambut lebih dari sekali 
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Calon presiden nomor urut 02 Prabowo 
Subianto mengancam mundur sebagai 
capres jika Pilpres 2019 berlangsung 
curang. Direktur Eksekutif Parameter 
Politik Indonesia Adi Prayitno menilai 
pernyataan Prabowo hanya gimik politik.
"Rencana mundur gimik politik. Itu 
peringatan gertak sambal dari teman 
Prabowo bahwa KPU, Bawaslu jangan 
sampai berpihak, tidak netral," ujar Adi 
dalam pesan singkat, Selasa (15/1).
Adi mengaku tak yakin Prabowo ingin 

Prabowo Ancam Mundur Dari Pemilu

benar-benar mundur dari panggung 
Pilpres. Ia hanya melihat ancaman itu 
sebagai bentuk Prabowo ingin pemilu 
berjalan dengan bersih.
Lebih lanjut, Adi menilai kredibilitas KPU 
dan Bawaslu sejatinya tanggung jawab 
bersama. Dengan perkembangan media 
sosial, dia mengatakan pengawasan 
terhadap KPU dan Bawaslu bisa lebih 
mudah.Atas dasar itu Adi berkata semua 
pihak tak perlu khawatir dengan 
kredibilitas KPU dan Bawaslu sebagai 

Tanah air

dalam satu hari. Mengutip Healthline, 
kebiasaan itu dengan mudah membuat 
rambut bercabang.
Sementara pemilik rambut kering 
dianjurkan untuk keramas dua hingga 
tiga kali dalam sepekan. Pastikan 
aplikasikan kondisioner pada bagian 
tengah hingga ujung untuk menjaga 
kelembutan dan kelembapan rambut.
2. Diet tak seimbang
Siapa sangka diet juga berpengaruh 
pada kondisi rambut. Diet minim nutrisi 
bisa menyebabkan rambut kering dan 
kehilangan kilau alaminya. 
Kekurangan pelembap hanya akan 
membuat rambut mudah bercabang.
Cara untuk mengatasinya adalah 
dengan menambah asupan kaya 
nutrisi seperti sayuran hijau, kacang-
kacangan, telur, makanan rendah 
lemak, dan wortel. 
3. Penggunaan pengering rambut
Demi rambut cepat kering, banyak 
orang menggunakan hair dryer dengan 
tingkat panas yang tinggi. Padahal, 
kebiasaan ini akan merusak kutikula 
rambut akibat temperatur ekstrem. 
Akibatnya, rambut kering dan mudah 
bercabang.
Salah satu cara untuk 
meminimalkannya adalah dengan 
mengistirahatkan rambut dari 
penggunaan hair dryer setidaknya 
sekali dalam sepekan. Selain itu, Anda 
juga bisa menggunakan produk 
pelindung rambut.
4. Mengikat rambut dengan ikat karet
Jika Anda ingin mengikat rambut, 
baiknya periksa kembali ikat yang 
digunakan. Mengutip All Things Hair, 
penggunaan ikat berbahan karet akan 
melukai rambut. Saat dilepas, rambut 
akan tersangkut hingga rontok. Jika 
sudah begitu, rambut akan rusak dan 
berakhir dengan cabang.
Sebaiknya pilih ikat rambut dengan 
bahan lembut atau gunakan jepit untuk 
menghindari rambut bercabang.
5. Gonta ganti model rambut
Keinginan untuk tampil sempurna 
kadang tak lepas dari pilihan gaya 
rambut. Membuat rambut lebih keriting, 
lebih lurus, hingga mewarnainya. 
Sedikit banyak, kebiasaan 

mempercantik tampilan itu mudah 
membuat rambut rusak. Aktivitas-aktivitas 
itu memerlukan bahan kimia dan bisa 
mengakibatkan hilangnya kelembapan 
alami rambut. Tak heran jika rambut 
terlihat kering dan bercabang.
Mau tak mau, Anda harus melakukan 
perawatan ekstra seperti masker rambut, 
penggunaan kondisioner, serta 
menghindari pemanasan berlebih secara 
terus-menerus.
6. Menyisir terus-menerus
Rambut perlu disisir agar terlihat rapi. 
Selain itu, menyisir rambut juga 
membantu menyalurkan minyak rambut 
dari pangkal hingga ke ujung. 
Mengutip Only My Health, jika aktivitas ini 
terus dilakukan, hasilnya malah 
sebaliknya. Apalagi jika sisir yang 
digunakan bergigi rapat. 
Anda bisa mencoba gunakan sisir bergigi 
jarang agar rambut tak cepat bercabang 
dan rontok.
7. Malas menggunting ujung rambut
Trimming atau menggunting ujung 
rambut bermanfaat untuk membuang 
bagian rambut yang rusak. 
Ujung rambut bersifat mudah rusak 
dibandingkan bagian tengah atau 
pangkal.
Trimming layaknya eksfoliasi pada kulit. 
Jika eksfoliasi membuang sel kulit mati 
sehingga membantu proses regenerasi 
kulit, trimming membantu rambut tumbuh 
sehat. Anda disarankan untuk 
menggunting ujung rambut satu kali 
dalam satu hingga dua bulan
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penyelenggara dan pengawas pemilu.
"Arus informasi semakin bebas 
diakses, semua orang bisa memelototi 
proses pemilu. Saya kira netralitas 
KPU dan Bawaslu cukup telanjang ya 
untuk bisa dinilai," ujarnya.Kepala 
Departemen Politik dan Pemerintahan 
The Habibie Center Bawono Kumoro 
menilai ancaman mundur sebagai 
capres bertolak belakang dengan sikap 
prajurit yang dimiliki Prabowo.Ia 
berkata Prabowo seharusnya siap 
menerima apapun hasil 
pemilu."Seorang mantan prajurit harus 
memiliki jiwa siap menang dan siap 
kalah, bukan justru mundur," ujar 
Bawono.Bawono menambahkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum melarang 
keras pasangan calon mengundurkan 
diri. Pasal 236 UU itu menyebutkan 

bakal paslon dilarang mengundurkan diri 
setelah ditetapkan sebagai pasangan 
calon oleh KPU.Bahkan, paslon yang 
mundur dapat dikenakan sanksi pidana 
lima tahun penjara dan denda Rp50 juta 
sebagaimana ditegaskan Pasal 552 ayat 
(1) UU Nomor 7/2017.Pimpinan parpol 
koalisi juga akan terkena sanksi pidana 
dan denda serupa dengan yang diterima 
oleh paslon yang mundur.
Sebelumnya, Ketua BPN Djoko Santoso 
mengatakan Prabowo bakal 
mengundurkan diri sebagai capres atau 
peserta Pilpres 2019. Djoko mengaku 
bakal mendukung Prabowo jika itu benar-
benar dilakukan.Langkah itu akan diambil 
jika kecurangan marak terjadi selama 
rangkaian Pilpres 2019 berjalan. Salah 
satu potensi kecurangan yang dilihat 
Djoko yakni soal penyandang disabilitas 
mental yang diperbolehkan mencoblos.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump 
menyatakan menolak usulan membuka 
penutupan sebagian pemerintahan 
secara temporer. Dia tetap berkeras 
tidak akan mundur dan meminta harus 
membuat kesepakatan dengan Dewan 
Perwakilan untuk, sebelum mencabut 
penutupan pemerintahan itu.
"Kalau menyangkut keamanan rakyat 
Amerika Serikat, saya tidak akan pernah 
mau mundur," kata Trump di sela-sela 
kunjungannya ke daerah pertanian di 
New Orleans, seperti dilansir AP, Selasa 
(15/1).Trump tetap berkeras dia ingin 
membangun tembok di sepanjang 
perbatasan dengan Meksiko, dan tidak 
mau diganti dengan pagar besi. Dia juga 
mementahkan usulan senator Partai 
Republik, Lindsey Graham yang 
meminta supaya membuka 
pemerintahan secara temporer. Hal itu 
demi keberlangsungan pemerintah dan 
meringankan beban para pegawai 
negeri sipil serta honorer yang belum 
menerima gaji.Penutupan pemerintahan 
AS saat ini sudah memasuki hari ke-25, 

Internasional

dan belum menunjukkan tanda-tanda 
akan berakhir. Masing-masing pihak 
masih berkeras dengan pendirian 
masing-masing.
Trump meminta supaya membuat 
kesepakatan terlebih dulu, sedangkan 
Partai Demokrat meminta supaya 
pemerintahan dibuka terlebih dulu.
Trump juga ngotot mengajukan 
anggaran pembangunan tembok 
perbatasan sebesar US$5,6 miliar. 
Sedangkan Dewan Perwakilan hanya 
mau menyetujui US$1,3 miliar saja.
Penutupan pemerintahan Amerika 
Serikat yang berlanjut membuat resah 
para pegawai negeri dan honorer di 
seluruh lembaga negara setempat. Kini 
800 ribu PNS di Negeri Abang Sam 
semakin cemas karena terancam tidak 
bisa membayar tagihan hingga terusir 
dari rumah sewaan yang mereka huni 
selama ini.Sejumlah lembaga yang tidak 
mungkin diliburkan, seperti rumah sakit, 
polisi, tentara, layanan darurat, hingga 
perhubungan terpaksa tetap bekerja 
tanpa digaji.

Trump Tolak Akhiri ShutDown
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Satu lagi posko BPN Prabowo-Sandiaga 
didirikan di Solo. Kali ini posko tersebut 
nempel di warung Markobar milik putera 
sulung Jokowi, Gibran Rakabuming 
Raka.Ketua Badan Pemenangan 
Prabowo-Sandi di Surakarta, Kurnia Sari, 
menyampaikan bahwa posko tersebut 
berfungsi serupa dengan posko di dekat 
rumah Jokowi. Posko yang dia maksud 
ialah posko BPN di Jalan Letjen 
Suprapto, Sumber, Solo.
"Ya sebagai Posko BPN. Bisa rapat di 
sana, bisa juga di situ," kata Kurnia saat 
dihubungi detikcom, Senin (14/1/2019).
Sebelumnya, BPN sudah meresmikan 

dua posko yang letaknya berdekatan 
dengan kediaman Jokowi. Selain posko 
di Sumber, posko lainnya berada di Jalan 
Adi Soemarmo, Klodran, Colomadu, 
Karanganyar.
Mengenai peresmian posko di sebelah 
Markobar, Kurnia mengaku belum 
mengetahui secara pasti. Namun, kata 
dia, posko akan segera dioperasikan.
"Ini kan baru persiapan. Pastinya akan 
segera digunakan," ujarnya.
Adapun di posko tersebut berada di 
dalam Hotel Sanashtri, Solo. Di depan 
hotel telah terpasang dua spanduk besar 
berukuran sekitar 10x12 meter.

Posko Prabowo Nempel Di Markobar

Tanah Air 

Pemerintah Kanada dilaporkan merilis 
peringatan bagi warganya yang hendak 
melakukan perjalanan ke China. Travel 
warning itu diberikan setelah 
pengadilan di kota Dalian menghukum 
mati seorang warga Kanada pada 
Senin lalu (14/1/2019).  Dilaporkan AFP 
Selasa (15/1/2019), Kanada 
memperingatkan warganya bahwa 
keselamatan dan situasi keamanan di 
China bisa berubah dengan sedikit 
pemberitahuan. "Kami memperingatkan 
orang yang hendak bepergian ke sana 
bahwa mereka berisiko menerima 
penegakan hukum yang sewenang-
wenang," demikian pernyataan Ottawa. 
Peringatan itu mendapat respon juru 
bicara Kementerian Luar Negeri China 
Hua Chunying yang menegaskan 
negaranya aman untuk dikunjungi. 
"China negara yang aman selama 
warga negara asing mematuhi hukum 
yang berlaku di sini," ujar Hua dalam 
keterangan resmi Selain itu,
 dia juga menyatakan seharusnya 
Kanada bisa memperingatkan 

Kanada Terbitkan Travel Warning 

Internasional

warganya untuk tak menyelundupkan 
narkoba ke Negeri "Panda". SCMP 
memberitakan, China melakukan balasan 
dengan mengeluarkan Travel Advisory 
serupa di mana mereka meminta warganya 
berhati-hati saat merencanakan bepergian 
ke Kanada. "Masyarakat harus waspada 
akan risiko ditahan secara sewenang-
wenang berdasarkan permintaan negara 
ketiga," demikian bunyi Travel Advisory itu. 
Sebelumnya, Pengadilan Menengah Dalian 
menghukum mati kepada Robert Lloyd 
Schellenberg setelah terbukti 
menyelundupkan 222 kg 
methamphetamine. Hukuman mati tersebut 
dijatuhkan setelah hakim menganggap 
hukuman 15 tahun penjara yang diberikan 
kepada Schellenberg terlalu ringan. 
Hubungan Kanada dan China memburuk 
sejak Ottawa menahan petinggi Huawei 
Meng Wanzhou di Vancouver pada awal 
Desember lalu. 
China kemudian mengumumkan 
penahanan terhadap dua warga negara 
Kanada dengan tuduhan telah 
membahayakan keamanan nasional.
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Internasional

Satu spanduk bergambar garuda 
merah dengan tulisan 'Adil Makmur 
Bersama Prabowo-Sandi'. Di 
bawahnya tertulis Joko Santoso 
Center.Spanduk lainnya bergambar 
foto pasangan nomor urut 02, 
Prabowo-Sandi.
 Tampak pula foto Ketua BPN Djoko 
Santoso dan dua relawan Prabowo-
Sandi.Ditemui wartawan di lobi, 
Walimin yang merupakan karyawan 
hotel, mengatakan bahwa posko 
tersebut akan menggunakan salah 
satu kamar. Adanya posko tidak akan 
mengganggu aktivitas hotel."Nanti 
posko hanya pakai satu kamar. 
Hotelnya tetap melayani tamu yang 
menginap," kata Walimin.Menurutnya, 
hotel yang berada di Jalan Sutowijoyo 
itu adalah milik seseorang bernama 

Iskandar. Dia juga merupakan salah satu 
relawan Prabowo-Sandi.Walimin 
mengatakan, sebelum ada rencana 
pendirian posko, hotel tersebut memang 
sudah sering digunakan sebagai tempat 
rapat relawan. Beberapa waktu lalu, 
Djoko Santoso pun disebut-sebut sempat 
menengok posko itu."Sudah sering 
digunakan rapat-rapat. Beberapa waktu 
lalu Pak Djoko Santoso juga sempat ke 
sini menengok sebentar," ujar 
dia.Banyaknya posko Prabowo di Solo, 
dinilai BPN tidak sekadar untuk 
meningkatkan kekuatan tim. Namun ada 
hal lain yang mendorong Ketua BPN 
Djoko Santoso mendirikan banyak posko 
di Solo."Ini kan saking cintanya Pak 
Djoko Santoso dengan Solo, makanya 
ada banyak posko. Beliau kan asli orang 
Solo," ujar Kurnia.

Parlemen resmi menolak draf 
kesepakatan penarikan diri Inggris dari 
Uni Eropa alias Brexit yang diajukan 
Perdana Menteri Theresa May, 
membawa negara tersebut ke dalam 
salah satu krisis politik paling parah.
Reuters melaporkan bahwa pemungutan 
suara parlemen pada Selasa (15/11) 
berakhir dengan hasil 432-202, angka 
yang disebut-sebut sebagai simbol 
kekalahan terburuk pemerintah dalam 
sejarah modern Inggris.Akibat kekalahan 
ini, kesepakatan Brexit kian tidak jelas, 
padahal undang-undang mengenai 
Inggris keluar dari Uni Eropa harus 
sudah rampung pada 29 Maret 
mendatang.Dengan hasil ini, 
kesepakatan Brexit terancam gagal dan 
hasil referendum pada 2016 yang 
menyebabkan Inggris memutuskan untuk 
hengkang dari Uni Eropa pun di ambang 
kehancuran.“Kesepakatan Brexit pada 
dasarnya sudah mati," ujar Anand 
Menon, profesor politik dan hubungan 
luar negeri Eropa dari King's College, 

Parlemen Inggris Tolak Usulan Theresa May

London.Sejak referendum tersebut, May 
mengajukan draf kesepakatan "halus", 
yaitu keluar dari Uni Eropa, tapi tetap 
menjalin hubungan ekonomi sedekat 
mungkin dengan blok tersebut.
Namun, para pendukung Brexit ingin 
Inggris benar-benar keluar dari Uni 
Eropa tanpa kesepakatan apa pun, 
tuntutan yang dikhawatirkan para 
pebisnis dapat menghancurkan 
perekonomian.Sejumlah pengamat pun 
menganggap hasil pemungutan suara 
kali ini sebagai puncak kebuntuan 
negosiasi Brexit."Uni Eropa dan pembuat 
kebijakan Inggris akan menganggap 
kesepakatan ini mati, maka Inggris tak 
akan memiliki kebijakan Brexit dan tak 
ada alternatif bagi kebijakan Inggris," 
ucap Menon.Kini, ada serentetan opsi 
bagi May, di antaranya memutuskan 
keluar dari Uni Eropa tanpa 
kesepakatan, nekat membuat 
perundingan dengan blok tersebut, 
menunda Brexit, referendum ulang, atau 
mengundurkan diri.
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Calon presiden nomor urut 01 Joko 
Widodo mengklaim jelang debat perdana 
capres-cawapres pada 17 Januari besok, 
dirinya dan Ma’ruf Amin tidak menggelar 
latihan debat. Hal itu diungkapkan 
Jokowi usai bersantap malam bersama 
Sembilan ketua umum partai politik 
koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di 
Pemilu 2019.“Pertemuan biasa, tidak 
membahas soal debat. Tidak ada 
bahasan latihan debat. 
Debat kok pakai latihan?,” ujar Jokowi 
kepada wartawan di Menteng, Jakarta 
Pusat, Selasa (15/1) malam.Kemudian 
mengenai pertemuan dengan para ketua 
umum parpol pendukung sekaligus 
bersantap malam, Jokowi menjelaskan 
hanya membahas hal ringan dan lebih 
banyak makan-makannya.“Pertemuan 
rutin dalam rangka evaluasi pekerjaan-
pekerjaan apa saja yang telah kita 
lakukan dengan semua ketua ketua 

Jokowi : Debat Kok Pakai Latihan

partai Koalisi Indonesia Kerja. Bicara 
yang ringan-ringan saja. 
Malah lebih banyak makannya,” canda 
Jokowi.
Sementara itu, sembilan ketua umum 
partai pendukung Jokowi-Ma’ruf yang 
hadir dalam pertemuan tersebut di 
antaranya Ketua Umum PDI 
Perjuangan Megawati Soekarnoputri, 
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga 
Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin 
Iskandar, Ketua Umum PPP 
Romahurmuziy, Ketua Umum Partai 
Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum 
Partai Hanura Oesman Sapta Odang, 
Ketua Umum PKPI Diaz 
Hendropriyono, Ketua Umum PSI 
Grace Natalie, serta Ketua Umum 
Partai Perindo Hari Tanoesoedibyo. Tak 
ketinggalan, Ketua Tim Kampanye 
Nasional Erick Thohir juga turut hadir 
dalam pertemuan itu.
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai 
mencetak surat suara untuk Pemilu 
2019 hari ini, Rabu (16/1). Lembaga 
penyelenggara pemilu itu telah 
mengirim desain awal ke enam 
perusahaan yang telah memenangkan 
lelang."Kita baru cetak, master sudah 
kita berikan. Nanti satu-satu kita 
periksa lagi, jangan sampai ada 
kesalahan," kata Pramono saat ditemui 
di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (16/1).
Enam perusahaan pencetak yang 
memenangkan lelang adalah PT 
Gramedia (Jakarta), PT Balai Pustaka 
(Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama 
(Jakarta), PT Temprina Media Grafika 
(Jawa Timur), PT Puri Panca 
Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi 
Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).
Pramono menjelaskan hari ini 
pencetakan baru memasuki tahap 
awal. Dalam tahap ini, desain surat 
suara dicetak untuk dievaluasi.
Dia menyebut KPU sedang memeriksa 
mulai dari gradasi warna hingga 

KPU Mulai Cetak Surat Suara

Tanah Air

penulisan identitas kandidat Pemilu 2019. 
Jika sudah sesuai standar, akan langsung 
diproduksi massal.
"Nanti satu-satu kita periksa lagi, jangan 
sampai ada kesalahan. Itu bagian dari 
kehati-hatian kita untuk selalu periksa-
periksa," ujarnya.KPU menargetkan 
pencetakan surat suara akan berlangsung 
selama enam puluh hari. Sebanyak 
939.879.651 lembar mencakup surat 
suara Pilpres, DPD, DPRD 
kota/kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR 
akan dicetak dalam masa itu.Pada Jumat 
(4/1) lalu, para peserta pemilu resmi 
menandatangani surat suara yang akan 
dipakai saat hari pencoblosan 17 April 
mendatang. Penandatanganan itu 
menandai validasi surat suara untuk Pileg 
dan Pilpres 2019.Rapat validasi dan 
persetujuan surat suara ini dihadiri oleh 
semua komisioner KPU dan para peserta 
pemilu, baik itu perwakilan parpol maupun 
perwakilan pasangan capres cawapres. 
Pantauan CNNIndonesia.com, hanya 
Partai Garuda yang tidak tampak hadir.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 
dijadwalkan bebas pada 24 Januari 2019 
mendatang. Mantan Gubernur DKI itu 
akan keluar dari Mako Brimob setelah 
menjalani masa hukuman dua tahun 
atas kasus penistaan agama.
Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful 
Hidayat mengatakan Ahok akan 
disambut keluarganya di Mako Brimob.
"Saya tidak ikut menjemput, tidak tahu 
siapa saja yang menjemput, sepertinya 
hanya keluarga," kata Djarot pada 
Liputan6.com, Rabu (16/1).
Djarot mengatakan, Ahok tidak ingin ada 
acara penyambutan dan massa 
berkumpul untuk menyambut dirinya di 

Ahok Dijemput Keluarga Di Mako Brimob

depan Mako Brimob."Pak Ahok tidak 
ingin ada penyambutan. Yang penting 
doakan yang terbaik agar Pak Ahok 
selalu sehat, selalu memberi manfaat 
untuk kebaikan negeri dan tetap 
semangat, ucapnyaKetua DPRD DKI 
Prasetio Edi Marsudi juga tidak ada 
rencana apa-apa untuk menyambut 
kebebasan Ahok."Tidak ada rencana, 
biasa-biasa saja. Kan enggak boleh 
rame-rame di Mako," katanya
Presetio juga meminta para pendukung 
Ahok bersabar dan menghargai privasi 
Ahok. Sehingga tidak perlu mencari atau 
mendatangi kediaman Ahok nanti. 
"Kasih privasi, hargai," jelas Prasetio.
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Jika sudah sesuai standar, akan langsung 
diproduksi massal.
"Nanti satu-satu kita periksa lagi, jangan 
sampai ada kesalahan. Itu bagian dari 
kehati-hatian kita untuk selalu periksa-
periksa," ujarnya.KPU menargetkan 
pencetakan surat suara akan berlangsung 
selama enam puluh hari. Sebanyak 
939.879.651 lembar mencakup surat 
suara Pilpres, DPD, DPRD 
kota/kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR 
akan dicetak dalam masa itu.Pada Jumat 
(4/1) lalu, para peserta pemilu resmi 
menandatangani surat suara yang akan 
dipakai saat hari pencoblosan 17 April 
mendatang. Penandatanganan itu 
menandai validasi surat suara untuk Pileg 
dan Pilpres 2019.Rapat validasi dan 
persetujuan surat suara ini dihadiri oleh 
semua komisioner KPU dan para peserta 
pemilu, baik itu perwakilan parpol maupun 
perwakilan pasangan capres cawapres. 
Pantauan CNNIndonesia.com, hanya 
Partai Garuda yang tidak tampak hadir.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 
dijadwalkan bebas pada 24 Januari 2019 
mendatang. Mantan Gubernur DKI itu 
akan keluar dari Mako Brimob setelah 
menjalani masa hukuman dua tahun 
atas kasus penistaan agama.
Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful 
Hidayat mengatakan Ahok akan 
disambut keluarganya di Mako Brimob.
"Saya tidak ikut menjemput, tidak tahu 
siapa saja yang menjemput, sepertinya 
hanya keluarga," kata Djarot pada 
Liputan6.com, Rabu (16/1).
Djarot mengatakan, Ahok tidak ingin ada 
acara penyambutan dan massa 
berkumpul untuk menyambut dirinya di 
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depan Mako Brimob."Pak Ahok tidak 
ingin ada penyambutan. Yang penting 
doakan yang terbaik agar Pak Ahok 
selalu sehat, selalu memberi manfaat 
untuk kebaikan negeri dan tetap 
semangat, ucapnyaKetua DPRD DKI 
Prasetio Edi Marsudi juga tidak ada 
rencana apa-apa untuk menyambut 
kebebasan Ahok."Tidak ada rencana, 
biasa-biasa saja. Kan enggak boleh 
rame-rame di Mako," katanya
Presetio juga meminta para pendukung 
Ahok bersabar dan menghargai privasi 
Ahok. Sehingga tidak perlu mencari atau 
mendatangi kediaman Ahok nanti. 
"Kasih privasi, hargai," jelas Prasetio.
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 Palestina menyatakan tetap akan 
mengajukan permintaan menjadi 
anggota penuh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Meski begitu, 
kemungkinan besar langkah mereka 
akan dijegal oleh veto Amerika Serikat, 
yang merupakan sekutu Israel.
"Kami tahu bahwa kami akan 
menghadapi veto AS, tapi itu tidak 
akan menjegal kami untuk 
mengajukan permintaan (keanggotaan 
penuh di PBB)," ucap Menteri Luar 
Negeri Palestina, Riyad al-Maliki di 
markas PBB, New York, pada Selasa 
(15/1) kemarin.Riyad menuturkan 
Palestina akan mulai melobi 15 
anggota Dewan Keamanan (DK) PBB 
terkait pengajuan permintaan 
keanggotaan dalam beberapa pekan 
ke depan.Palestina sebelumnya 
pernah mengajukan permintaan yang 
sama pada 2011 lalu. Namun, usulan 
itu tidak pernah dibahas oleh DK PBB.
Selama ini perwakilan Palestina hanya 
berstatus sebagai pengamat di PBB. 
Status itu diberikan Majelis Umum 
PBB pada tiga tahun lalu.
Dengan menjadi anggota penuh PBB, 
Palestina berarti diakui sebagai 
sebuah negara berdaulat di mata 
seluruh peserta organisasi tersebut.
Sekitar 137 dari total 193 negara 
anggota PBB saat ini telah mengakui 
Palestina sebagai sebuah negara, 
meski dalam beberapa konteks 
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tertentu saja. Namun, sebelum diputuskan 
dalam sidang Majelis Umum PBB, 
permintaan keangggotaan Palestina 
pertama-tama harus melewati DK PBB 
dan disetujui oleh seluruh anggota dewan 
tersebut, di mana AS merupakan salah 
satu anggota permanen di dalamnya.
Tahun ini, Palestina terpilih menjadi ketua 
forum negara-negara berkembang PBB 
atau dikenal dengan Group of 77.Dalam 
pidatonya, Presiden Palestina Mahmoud 
Abbas mengatakan prestasi itu semakin 
meningkatkan profil Palestina karena 
berhasil memimpin blok terbesar di PBB 
tersebut.
Abbas juga menegaskan komitmennya 
terkait solusi dua negara sebagai jalan 
tengah mengakhiri konflik dengan Israel.
Dalam kesempatan itu, Abbas menuduh 
Israel menghambat setiap kemajuan dan 
pembangunan di Timur Tengah.
"Berlanjutnya penjajahan dan 
pendudukan Israel atas Palestina 
merongrong perkembangan dan 
kapasitas kami untuk kerja sama, 
koordinasi, dan menghalangi 
perkembangan masa depan dari semua 
orang di wilayah itu," kata Abbas seperti 
dikutip AFP."Kami berkomitmen untuk 
solusi damai yang mengakhiri 
pendudukan dan realisasi kemerdekaan 
Palestina dengan Yerusalem Timur 
sebagai ibu kotanya, hidup berdampingan 
secara damai dan aman bersama negara 
Israel," ujar Abbas.
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Divisi Profesi dan Pengamanan 
(Propam) Polri memeriksa Komisaris 
Jenderal Mochamad Iriawan terkait 
laporan Koalisi Masyarakat Sipil yang 
menyebutkan bahwa eks Kepala 
Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya 
itu mengetahui penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) akan 
mendapatkan serangan. Kepala Divisi 
Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) 
Polri Inspektur Jenderal Mohammad 
Iqbal mengatakan Iriawan membantah 
sempat memberi peringatan kepada 
penyidik KPK Novel Baswedan terkait 
serangan tersebut, sebagaimana 
sebelumnya dilaporkan oleh Koalisi 
Masyarakat Sipil."Kami sudah periksa 
MI [Mochamad Iriawan], Kapolda Metro 
Jaya pada masanya, Propam sudah 
periksa. Hasilnya beliau sampaikan tidak 
pernah menyampaikan hal itu kepada 
sudara NB [Novel Baswedan]," kata 
Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 
Rabu (16/1).Dia menerangkan, 
pemeriksaan terhadap Iriawan dilakukan 
Propam Polri secara resmi dan sesuai 
mekanisme kepolisian bila menemukan 
indikasi atau dugaan keterlibatan 
anggota dalam dugaan tindak pidana.
Lebih dari itu, Iqbal mempersilakan 
Novel untuk menyampaikan informasi 
seputar dugaan keterlibatan pejabat 
tinggi Polri dalam serangan teror yang 
dialaminya ke penyidik Polda Metro 
Jaya secara resmi. Dia berkata, penyidik 
akan mendalami, mengejar, serta 
melakukan pembuktian secara ilmiah 
bila Novel melakukan hal tersebut.
"Kalau memang ada oknum petinggi 
Polri, silakan NB [Novel Baswedan] 
hadir di Polda [Metro Jaya], sebutkan 
dan tuangkan di penyidik," tutur mantan 
Wakapolda Jawa Timur itu.
Sebelumnya, Iriawan disebut sudah 
mengetahui akan adanya serangan 
terhadap Novel. Sebuah laporan dari 
Koalisi Masyarakat Sipil mencatat 
Iriawan sempat memberi peringatan 
kepada Novel terkait serangan itu.
"Kapolda Metro Jaya waktu itu (M 

Iriawan) sudah memperingatkan Novel 
bahwa ia akan mendapat serangan dan 
menawarkan pengamanan dan 
pengawalan," demikian bunyi laporan 
tersebut yang dirilis di Gedung Merah 
Putih KPK, Selasa (15/1).
Setelah mendapat peringatan tersebut, 
Novel menyarankan balik agar tawaran 
pengamanan tadi disampaikan ke 
jajaran pemimpin KPK untuk 
menghindari hubungan personal. 
Namun, pada akhirnya mereka tidak 
tahu pencegahan macam apa yang 
akhirnya diambil oleh kepolisian hingga 
insiden penyiraman air keras itu 
terjadi.Laporan Koalisi Masyarakat Sipil 
itu pun menyimpulkan bahwa pihak 
kepolisian tidak mengambil tindakan 
apa pun untuk mengantisipasi 
serangan."Kepolisian telah mengetahui 
serangan sejak awal, tetapi tidak 
mampu karena satu dan lain hal diam 
atau tidak melakukan upaya 
pencegahan," demikian bunyi laporan 
tersebut. Laporan pemantauan ini 
dibuat oleh lintas lembaga swadaya 
masyarakat (LSM). Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Kekerasan (KontraS), Lokataru 
Foundation, Indonesia Corruption 
Watch (ICW), LBH Pers, PSHK AMAR, 
Pusat Studi Konstitusi Universitas 
Andalas, dan Pukat UGM tercatat 
sebagai penyusunnya.
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