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Tutup Tiap 
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Dan
Selasa

Debat perdana Pilpres 2019 digelar 
Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Kamis 
(17/1/2019) malam. Debat dimulai 
pukul 20.00 WIB di empat stasiun : 
Kompas TV, TVRI, RTV dan RRI. 
Tempat penyelenggaraan debat yaitu 
Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta 
Selatan. Peserta debat perdana adalah 
pasangan capres cawapres, Joko 
Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo 
Subianto - Sandiaga Uno. Tema yang 
diangkat yaitu hukum, HAM, terorisme 
dan korupsi. Debat perdana ini akan 
dipandu oleh dua orang moderator, 
mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis 
senior Imam Priyono. Disediakan waktu 
selama 89 menit 55 detik dalam 
penyelenggaraan debat pertama. 

Debat dibagi dalam enam segmen. 
Segmen pertama, penyampaian visi-misi 
pasangan calon presiden dan wakil 
presiden. Disediakan waktu selama 23 
menit 15 detik untuk kedua pasangan 
calon memaparkan visi-misi mereka ke 
hadapan publik. Segmen kedua dan 
ketiga adalah debat dengan metode 
pertanyaan terbuka. Waktu yang 
disediakan sekitar 31 menit. Moderator 
debat akan menyampaikan pertanyaan 
kepada paslon, yang mana paslon 
sebelumnya telah mendapat kisi-kisi 
pertanyaan dari KPU. Masing-masing 
paslon akan diberi 1 pertanyaan dari 
setiap tema. Segmen keempat dan 
kelima adalah debat dengan metode 
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pertanyaan tertutup. Waktu yang 
dialokasikan dalam segmen ini sekitar 
26 menit. Selama debat, pasangan 
diminta untuk tidak memberikan 
pertanyaan spesifik mengenai contoh 
kasus tertentu pada paslon lainnya. 
Paslon diminta fokus ke penggalian visi-
misi, gagasan, dan pengetahuan, 
sebagaimana tujuan penyelenggaraan 
debat. Komisioner KPU Pramono Ubaid 
Tanthowi menerangkan, tak ada 
hukuman tertentu jika saat debat 
berlangsung paslon bertanya mengenai 
suatu kasus ke paslon lainnya. Sebab, 
tak ada aturan tertulis mengenai hal ini. 
Meski begitu, hal ini telah disepakati 
oleh tim kampanye kedua paslon. 
Melalui sejumlah rapat persiapan debat, 
kedua tim kampanye bersepakat untuk 
tidak saling melempar pertanyaan yang 
terlalu konkret. Menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu tersebut, ada sejumlah hal yang 
tidak boleh dibahas dalam debat, 
misalnya dilarang mempersoalkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
bentuk NKRI, hingga membawa isu 

SARA. KPU membatasi undangan 
penonton debat hanya untuk 500 orang. 
Dari 500 undangan, 100 undangan 
diperuntukan bagi pendukung pasangan 
calon nomor urut 01, dan 100 orang 
untuk pendukung paslon nomor urut 02. 
Sementara 300 orang sisanya adalah 
undangan KPU. Tamu undangan KPU di 
antaranya, para tokoh bangsa, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, akademisi, 
tokoh pemuda, budayawan, mahasiswa 
hingga pegiat. KPU juga mengundang 
Presiden RI ke-3 B. J. Habibie, Presiden 
RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan 
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang 
Yudhoyono (tidak datang). Di luar tamu 
undangan, massa pendukung 
diperbolehkan hadir ke lokasi, tetapi 
tidak diizinkan masuk ke arena debat. 
KPU menyediakan dua tempat terpisah 
di luar arena debat bagi massa 
pendukung kedua paslon. Kedua massa 
pendukung dipisah untuk menghindari 
terjadinya hal-hal yang mengganggu 
keamanan. Akan disediakan layar lebar 
di dua tempat tersebut, sehingga, 
meskipun tak berada di arena debat, 
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massa pendukung tetap dapat 
mengikuti jalannya debat. KPU 
menyediakan alat peraga kampanye 
bagi para tamu undangan. Alat peraga 
itulah yang boleh dibawa tamu selama 
menjadi penonton debat di ruangan. 
Selain dilarang membawa alat peraga 
sendiri, KPU juga meminta para tamu 
tak mengenakan atribut kampanye 
yang provokatif. Jokowi-Ma'ruf 
melangkah dengan pasti. Tak ada 
keraguan, yang ada hanyalah 
ketenangan terpancar dari senyum 
ramah Jokowi-Ma'ruf menyapa para 
pengunjung yang mereka lewati. Dan 
satu lagi yang menarik, langkah pasti 
kaki Jokowi-Ma'ruf ditemani pasangan 
hidupnya masing-masing. Istri yang 
setia selalu mendampingi langkah-
langkah perjuangan suaminya. 

Sementara itu, langkah Prabowo-Sandi 
diwarnai ketegangan. Entah apa yang 
sedang mereka pikirkan. Yang jelas, 
hawa ketegangan memang terlihat dari 
raut wajah mereka. Jokowi-Ma'ruf 
memakai kemeja sederhana berwarna 
putih, yang mencerminkan karakter 
merakyat, bersih dan apa adanya. Bagi 
Jokowi-Ma'ruf, pakaian merakyat yang 
sederhana tidak akan mengurangi 
ataupun mengubah apapun tentang 
kualitas pemimpin rakyat. Jokowi-Ma-ruf 
lebih memilih merakyat bersama rakyat. 
Pemimpin yang sederhana dan merakyat 
begitu sejuk dipandang mata. Sementara 
itu pasangan Prabowo-Sandi justru 
memakai jas kantoran. Padahal Prabowo-
Sandi ini kan capres cawapres hasil Ijtima 
Ulama. Pakaiannya sama sekali tak 
mencerminkan Ijitma Ulama itu sendiri. 
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Sebelum debat pasangan no 1 sholat, 
sedangkan pasangan no 2 selfie. Narasi 
kuat dan menggugah benar-benar habis 
dan benar-benar dijalankan dengan 
sempurna oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin. 
Narasi kuat benar-benar luar biasa 
dipertontonkan oleh Jokowi dan Ma'ruf 
Amin. Pada pemaparan visi misi. 
Secara garis besar, pasangan Jokowi-
Ma'ruf memandang segala sesuatunya 
secara luas, termasuk hak-hak ekonomi 
dan hak sosial. “Kami menawarkan 
optimisme, dan Indonesia yang 
berkeadilan,” begitu kata Jokowi dalam 
mengawali visi misinya. Selanjutnya 
Presiden Jokowi menjelaskan langkah-
langkah dalam mencapai tujuan 
Indonesia maju dan hak-hak rakyat 
yang harus diperjuangkan. Sementara 
itu Prabowo-Sandi hanya muter-muter 
bicara soal hukum. Saat Jokowi bicara 

soal hak rakyat, Prabowo bicara soal 
pejabat. Saat Jokowi bicara tentang hak 
dan kesejahteraan rakyat, Prabowo justru 
bicara soal kesejahteraan pejabat. 
Prabowo hanya fokus pada uang, pejabat 
harus naik gaji agar tidak korupsi. Sejalan 
dengan pakainnya yang elite, jas dan 
dasi, Prabowo nampaknya hanya fokus 
memikirkan kelompok elite, tanpa 
sedikitpun memikirkan nasib dan hak-hak 
rakyat. “Kita harus gaji hakim kita begitu 
hebat sehingga dia tidak terpengaruh 
demikian jaksa, demikian juga polisi,” 
kata Prabowo. Seolah-olah semua 
permasalahan, bisa diselesaikan dengan 
uang. Dari sini semakin jelas terlihat 
siapa yang benar-benar ingin 
menyejahterakan rakyat dan mana yang 
hanya ingin mengambil keuntungan dari 
rakyat. Hukum dan HAM adalah tema 
yang sangat menarik dan benar-benar 
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ada langkah-langkah yang konkrit, 
praktis dan segera. Mungkin hukum di 
Indonesia masih kurang baik, tapi 
semua dimulai dari kesetiaan seorang 
pemimpin terhadap hukum, yang 
dikedepankan oleh negara ini. Negara 
Indonesia adalah negara hukum itulah 
yang disuarakan terus menerus oleh 
pasangan nomor urut 01. Semua 
dilakukan sesuai prosedur hukum yang 
ada. Probowo yang dianggap orator 
hebat oleh kubu sebelah begitu 
digembar-gembor akan mengalahkan 
Jokowi. Sementara Jokowi dan 
kubunya nampak santai dan tenang 
yang justru memperlihatkan 
kepercayaan diri tinggi. Dimana seperti 

yang dilansir oleh  
(17/1/2019), dalam debat kemarin, 
Prabowo menegaskan untuk 
memberantas korupsi adapun solusi 
yang ditawarkan oleh beliau adalah 
dengan menaikkan gaji seluruh para 
ASN (Aparatus Sipil Negara). Dan 
untuk pembiayaannya beliau 
mengatakan akan menaikkan ratio tax 
saat ini yang hanya berkisar 10 persen 

news.detik.com

atau kurang. Tapi pertanyaannya, 
seberapa tinggi gaji yang harus diterima 
oleh para ASN, sehingga dia tidak akan 
melakukan korupsi lagi? Apakah ada 
patokan gaji sehingga para ASN tersebut 
tidak akan melirik-lirik lagi kepada 
perbuatan korupsi. Sedangkan jika kita 
melihat pejabat yang sudah besar gajinya 
sekalipun, bahkan sudah punya 
tunjangan operasional yang tinggi. Tak 
usah jauh-jauh melihat, bagaiamana 
Bapak Setya Novanto, mantan Ketua 
DPR RI kita, apa kurang tinggi gajinya 
yang diterimanya? Apa kurang besar dan 
kurang variatif tunjangan-tunjangan yang 
ia terima, bahkan ketika sekali kunjungan 
saja, beliau masih bisa mengantongi 
uang hingga Rp.1 miliar per kunjungan. 
Dan ingat ketua BI yang gajinya hampir 
1M tiap bulan pun masih bisa korupsi. 
Jadi jika solusi yang demikian yang 
ditawarkan oleh Prabowo, apakah tidak 
akan membawa bangsa ini semakin lebih 
terpuruk lagi di dalam masalah yang satu 
ini. Masalah yang cukup membawa 
bangsa ini ke dalam kehancuran, yaitu 
penyakit kronisnya korupsi, jika 

penangangannya tidak tepat, bukankah 
akan semakin menyuburkan penyakit itu 
sendiri? Setelah melihat apa yang 
ditawarkan oleh Bapak Prabowo di 
dalam mengatasi masalah korupsi, yaitu 
salah satunya dengan menaikkan gaji 
para ASN dan penegak hukumnya, 
maka rakyat melihat apa yang 
ditawarkan oleh Jokowi, pada debat 
kemarin sungguh jauh lebih realistis, 
sungguh jauh lebih produktif dan 
sungguh akan lebih berhasil, jika hal 
tersebut terus dikerjakan. Dimana 
seperti yang dilansir oleh 

 (17/1/2019), 
Jokowi sangat tegas menolak konsep 
yang ditawarkan oleh Prabowo dalam 
debat kemarin. Yakni masalah 
menaikkan gaji, bukankah sudah ada 
tunjangan kinerja untuk bisa memenuhi 
jika seandainya pun gaji yang 
ditawarkan oleh pemerintah tersebut 
kurang? Bukankah dengan adanya 

finance.detik.com

tunjangan kinerja, akan semakin 
memotivasi para ASN tersebut untuk giat 
bekerja dan berkarya, dibandingkan jika 
dengan hanya duduk-duduk dengan 
manis di kursinya yang empuk, kemudian 
akan menerima gaji yang tinggi? 
Bukankah dengan pemberian tunjangan 
kinerja, betul-betul memberikan iklim 
yang positif di antara para ASN 
sekalipun? Sebab tidak akan ada 
kecemburan diantara mereka, bahwa 
gajinya berbeda antara yang satu dengan 
yang lain? Karena yang dinilai disamping 
gaji tetap yang diterima ada juga 
tunjangan besar yang menanti yang akan 
diterimanya setiap bulan. Kemudian 
Jokowi juga mengatakan yang paling 
penting adalah perampingan birokrasi. 
Hal ini juga penting, sebab untuk apa 
banyak-banyak ASN di suatu tempat, jika 
yang dikerjakan tidak jelas sama sekali, 
alias lebih banyak duduk-duduk. Selain 
itu perlu ada merit sistem yang 
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menerapkan posisi berdasarkan 
integritas dan rekam jejak. Maka jika ini 
diterapkan maka sesungguhnya kinerja 
akan semakin lebih positif lagi. 
Pasalnya tidak ada utang masa lalu 
yang membebani kinerjanya sebagai 
seorang pemimpin ataupun sebagai 
seorang aparat birokrat di 
pemerintahan. Lain Jokowi lain 
Prabowo, berkali-kali Prabowo Sandi 
mengatakan “Kita akan bantu rakyat… 
bantu ini… bantu itu…”, tapi 
pernyataan itu seakan seperti sebuah 
karung besar, tak ada kejelasan 
BAGAIMANA mereka akan membantu 
rakyat. Dari sini, kita bisa dengan jelas 
mehilat, Prabowo Sandi memiliki 
kemampuan yang NOL BESAR dalam 
hal menyusun perencanaan, program, 
pelakasanaan dari program dan 
pengawasan. Tak pernah sedikitpun 
atau satu kalipun, Prabowo Sandi 
mengucapkan kata integritas, 
kredibilitas. Mereka hanya berputar-
putar dan berulang-ulang mengatakan 
“Bersama Prabowo Sandi, kita akan 

begini akan begitu”. Wawasan Prabowo 
Sandi begitu jelas sangat sempit. Mereka 
lupa bahwa rakyat Indonesia ada 260 juta 
jiwa. Hal ini bisa dilihat dari cara Prabowo 
dan Sandi mengangkat kasus satu orang 
di daerah tertentu, seakan masalah si 
orang itu terjadi di seluruh Indonesia. Hal 
ini diungkap Prabowo ketika bicara 
tentang penegakan hukum. Dia 
mengatakan ada kepala desa di Jawa 
Timur yang ditangkap karena menyatakan 
dukungan terhadap Prabowo – Sandiaga. 

Dilansir , kepala desa yang 
dimaksud adalah Kepala Desa 
Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, 
Suhartono. Suhartono atau Nono, yang 
dijatuhi hukuman 2 bulan penjara oleh 
majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) 
Mojokerto. Ia terbukti melakukan tindak 
pidana berupa tindakan yang 
menguntungkan peserta Pemilu 2019. Dia 
menggalang massa ibu ibu di 
kampungnya untuk menyambut Sandiaga 
Uno di Jalan Desa Sampangagung, 
Minggu (21/10). Di dalam persidangan, 

detik.com

terungkap jumlah orang yang 
dikerahkan Nono mencapai 200 orang. 
Dia menghabiskan Rp 20 juta untuk 
menggelar acara penyambutan 
Sandiaga. Uang itu salah satunya 
dibagikan ke ibu-ibu yang datang 
dengan nilai Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, 
hingga Rp 100 ribu per orang. Dalam 
putusannya, majelis hakim 
menyatakan Nono bersalah sebagai 
tersangka kasus pidana Pemilu. Nono 
dijerat Pasal 490 juncto Pasal 282 UU 
Pemilu 7/2017. Pasal 490 berbunyi 
sebagai berikut: Setiap kepala desa 
atau sebutan lain yang dengan 
sengaja membuat keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah 
satu Peserta Pemilu dalam masa 
Kampanye, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp 12 juta. Pasal 
282 berbunyi sebagai berikut: Pejabat 
negara, pejabat struktural, dan pejabat 
fungsional dalam jabatan negeri, serta 
kepala desa dilarang membuat 
keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu Peserta Pemilu 
selama masaKampanye. Kades 
tersebut divonis bersalah BUKAN 
karena dia mendukung Prabowo 
Sandi, tetapi karena menyalahi 
aturan!!! Berdasarkan Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa disebutkan, Kepala desa 
dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 
Sementara pada Pasal 1 Angka 3 
huruf B UU Desa disebutkan: kepala 
desa dilarang membuat keputusan 
yang menguntungkan diri sendiri, 
anggota keluarga, pihak lain, dan/atau 
golongan tertentu. Jadi jelas ya jika 
tersebut dihukum bukan karena dia 
mendukung Prabowo-Sandiaga Uno 
seperti kata Prabowo, melainkan 
karena Kades tersebut melanggar 
aturan! Berdasarkan video yang disita 
penyidik Sentra Gakkumdu Mojokerto 
sebagai bukti dalam persidangan, 
tindak pidana Pemilu yang dilakukan 
Suhartono nampak dilakukan secara 
terang-terangan. Fakta di persidangan 

menyebutkan terdakwa dibantu istrinya 
menggalang massa ibu-ibu untuk 
menyambut Sandiaga Uno di Jalan Desa 
Sampangagung. Dan Jokowi pun 
mengatakan Indonesia adalah negara 
hukum. Jika ada bukti seperti yang 
disampaikan Prabowo, maka sebaiknya 
disampaikan ke penegak hukum. Jokowi 
kemudian memberi contoh kasus. "Kita ini 
sering grusa grusu menyampaikan 
sesuatu. Misalnya, jurkamnya pak 
Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, 
mukanya babak belur. Kemudian 
konfrensi pers bersama-sama. Tapi 
kemudian apa yang terjadi? Ternyata 
operasi plastik. Ini negara hukum, kalau 
ada bukti-bukti silahkan lewat mekanisme 
hukum, laporkan dengan bukti-bukti, 
gampang sekali. Kenapa harus menuduh-
nuduh seperti itu," kata Jokowi. Berkaitan 
dengan tema korupsi, Prabowo menyebut 
gaji gubernur sebesar Rp 8 juta, dan dia 
menyebut Gubernur Jawa Tengah 
sebagai contohnya. Memang banyak 
sekali informasi yang menyebut tentang 

gaji gubernur. Dilansir , 
menurut Keputusan Presiden RI No. 86 
tahun 2001 menyebutkan besarnya 
tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi 
adalah sebesar Rp 5,4 juta, lalu ada gaji 
gubernur sebesar Rp 3 juta sesuai Dirjen 
Anggaran Kementerian Keuangan. 
Totalnya menjadi Rp 8,4 juta. Namun, 
Prabowo tidak menyebutkan tunjangan 
operasional. Tunjangan operasional 
seorang gubernur mendapat tambahan 
dari PP Nomor 109 tahun 2000, yakni 
0,12-0,15 dari Pendapatan Asli Daerah. 
Berdasarkan data resmi pemprov Jateng, 
PAD Jawa Tengah per 2017 mencapai Rp 
12,5 triliun, sehingga jika dikalkulasikan 
tunjangan operasional gubernur sekitar 
Rp 15 miliar hingga Rp 18,75 miliar. 
Prabowo juga mengatakan Jawa Tengah 
yang lebih besar dari Malaysia dengan 
APBD yang begitu besar, ini hal-hal yang 
tidak realistis," kata Prabowo. Secara 
pengetahuan umum di peta saja sudah 
kelihatan perbandingan antara Jawa 
Tengah dan Malaysia. Ya jelas jauh lebih 
luas Malaysia. Berdasarkan survei Badan 
Pusat Statistik (BPS) yang dikutip 
detikcom, Kamis (17/1/2019), luas Jawa 
Tengah saat pengukuran tahun 2017 
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adalah 32.544,12 km persegi. Provinsi 
Jawa Tengah terdiri atas 29 Kabupaten 
dan 6 Kota. Sementara itu, luas negara 
Malaysia mengutip website Badan 
Statistik Malaysia hingga tahun 2016 
adalah 330.345 km persegi. Artinya, 
luas Malaysia hampir 10 kali luas Jawa 
Tengah jadi Prabowo bicara tanpa 
data. Masalah wanita Prabowo juga 
asal bicara, Prabowo mengklaim 
bahwa Gerindra mempunyai caleg 
perempuan paling banyak, dengan 
angka hampir 40 %. "Kita punya sayap 
partai, Perempuan Indonesia Raya dan 
kita punya caleg perempuan 
terbanyak, undang-undang 
mewajibkan 30 persen, kita hampir 
40% mungkin tidak sampai 40 (persen) 
tapi mendekati,“kata Prabowo. Dilansir 

, caleg perempuan dari 
Gerindra memang di angka 37 %, 
namun masih kalah dengan partai-
partai lain, misalnya PKPI 55,93%, 
NasDem 38,26%, PSI 45,56%. Adapun 
partai yang paling banyak mengusung 
caleg perempuan untuk DPR RI adalah 

detik.com

PSI. Masalah Korupsi Jokowi  
mengatakan "Kita tahu korupsi adalah 
kejahatan luar biasa, bahkan Pak 
Prabowo katakan sudah stadium 4 
meskipun saya tidak setuju, " ujar Jokowi. 
"Tapi menurut ICW, partai yang Bapak 
pimpin paling banyak calonkan mantan 
napi korupsi. Calon itu yang tanda tangan 
Ketum, berarti Pak Prabowo tanda 
tangan," sebut Jokowi. Nggak mau kalah, 
Prabowo membantah Jokowi. Menurut 
Prabowo, data tersebut subjektif. 
"Mungkin ICW, saya sendiri belum dapat 
itu laporan itu dan benar-benar itu sangat 
subjektif. Saya tidak setuju itu, saya 
seleksi caleg tersebut. Kalau ada bukti, 
laporkan ke kami," jawab Prabowo. "Yang 
jelas, kalau kasus itu sudah melalui 
proses, dia sudah dihukum, kalau hukum 
mengizinkan dia bisa nyaleg dan rakyat 
menghendaki dia, karena dia punya 
kelebihan lain, mungkin korupsinya tidak 
seberapa," kata Prabowo. Kalau curi 
ayam, benar itu salah. Tapi kalau 
merugikan rakyat triliunan, itu yang harus 
kita habiskan di Indonesia ini," kata 

Prabowo. Pertanyaannya apa maksud 
dari korupsi tidak seberapa? korupsi 
yang kubu Prabowo maksudkan itu 
yang besar atau kecil? Kalau korupsi 
di kubu Prabowo Sandi sudah 
dikotakan dari besar kecilnya, apakah 
tidak mungkin nantinya Prabowo juga 
akan mengkotakan hukum menurut 
kastanya? Hukum menurut kaya 
miskin, si kuat dan si lemah, rakyat 
dan pejabat? Jiwa KKN nya mulai 
keluar. Jiwa mengintervensi 
hukumnya juga sudah muncul. 
Padahal seorang presiden tidak bisa 
menjebloskan seseorang, bahkan 
anaknya ke dalam penjara, tanpa 
mengikuti persidangan yang ada. 
Sungguh sangat mengerikan jika 
Prabowo Sandi menjadi Presiden dan 
wakil Presiden Indonesia. Secara 
penampilan, mereka memang 
berpenampilan orang kaya. Tak heran 
jika jawaban dari debat selalu tak 
pernah jauh dari uang, uang, dan 
uang. Prabowo ini terlihat begitu 

kompromi kepada korupsi. Kenapa? Sekali 
lagi karena beban masa lalu. Beban masa 
lalu begitu mengikatnya. Sulit baginya 
untuk keluar. Sedangkan Jokowi merasa 
tidak punya beban masa lalu, sehingga 
kerjanya pun jadi ringan. Lihatlah 
bagaimana Prabowo dan Sandi 
memaparkan pandangannya tentang 
masalah hukum, HAM, korupsi, dan 
terorisme. Semuanya tampak mentah, tidak 
berdasar pada data yang valid, dan hanya 
bisa main tuduh serta menyalahkan pihak 
lain. Demikian pula dengan solusi yang 
ditawarkan. Hampir semuanya hanya 
retorika dan jauh dari menyentuh substansi 
permasalahan. Debat sebenarnya tidak 
banyak berpengaruh pada mereka yang 
sudah menentukan pilihan, itu sudah 
dibuktikan sejak dulu, sejak debat pertama 
kali diselenggarakan. Debat hanya 
berpengaruh pada mereka yang belum 
memilih. Jadi kalau orang pintar pasti 
mengerti siapa yang bisa membawa 
Indonesia menjadi Negara maju bebas 
korupsi.
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Info SIP
 kolesterol yang berlebih dalam tubuh 
akan menyebabkan tubuh terserang 
berbagai penyakit berbahaya. 
Bukan hanya itu saja, kolesterol yang 
berlebih terutama kolesterol jahat bisa 
saja menjadi penyebab kematian. 
Nah, karena itu kali ini kami bakal 
hadirkan beberapa daftar makanan 
penurun kolesterol untukmu.
Untuk mencegah kolesterol tinggi, 
kamu harus perbanyak konsumsi 
makanan berikut, dilansir dari Boldsky, 
Selasa (13/3/2018).
1. Oatmeal
Oatmeal merupakan menu sarapan 
populer yang tak hanya 
mengenyangkan, namun juga 
mengurangi penyerapan kolesterol 
jahat di dalam aliran darah sehingga 
bisa menurunkan risiko penyakit 
kardiovaskular.
2. Kacang kedelai
Mereka yang memiliki kolesterol tinggi 
disarankan untuk makan kedelai. 
Sebab kacang-kacangan ini 
mengandung asam lemak tak jenuh 
ganda, vitamin, mineral, dan serat 
berkualitas tinggi yang bagus untuk 
mengusir kolesterol jahat.
3. The Hijau
Teh hijau adalah minuman sehat yang 
terbukti bermanfaat menyerap 
kolesterol jahat di saluran pencernaan 
dan mencegah penumpukan plak di 
arteri.
4. Jus jeruk
Penelitian menunjukkan bahwa jus 
jeruk alami berguna untuk memperbaiki 
keadaan lipid darah pada mereka yang 
mengidap kolesterol tinggi. Sebab, 
jeruk mengandung vitamin C, folat, dan 
flavonoid di dalamnya.
5. Alpukat
Alpukat adalah sumber lemak tak 

Makanan Penurun Kolesterol

jenuh. Buah hijau segar ini juga kaya akan 
vitamin B kompleks, vitamin K, dan 
beberapa mineral lain yang bermanfaat 
untuk mengurangi kolesterol.
6. Salmon
Salmon mengandung asam lemak omega-
3, disebut dengan EPA dan DHA, yang 
berguna untuk menurunkan trigliserida dan 
meningkatkan kolesterol baik. 
Konsumsilah setidaknya dua porsi salmon 
setiap minggu untuk menjaga kesehatan 
jantung.
7. Kacang almond
Kacang almond dikemas dengan asam 
lemak tak jenuh tunggal yang bisa 
meningkatkan kolesterol baik dan 
menurunkan kolesterol jahat.
 Penelitian mencatat, konsumsi kacang 
almond setiap hari bisa membantu 
mengurangi kadar kolesterol jahat 3 
persen hingga 19 persen.
8. Bawang Putih
Bawang putih merupakan bumbu dapur 
yang berkhasiat untuk mencegah 
pembekuan darah, 
menurunkan tekanan darah, dan 
melindungi jantung dari kontaminasi 
kolesterol jahat.
9. Minyak zaitun
Minyak zaitun kaya akan asam lemak tak 
jenuh tunggal.
 Menambahkan minyak zaitun dalam 
makanan bermanfaat untuk mengurangi 
risiko penyakit jantung, stroke, dan 
menurunkan kolesterol.
10. Cokelat hitam
Makan cokelat hitam bisa menjadi cara 
menyenangkan untuk menurunkan 
kolesterol. 
Cokelat ini mengandung teobromina yang 
berkhasiat untuk menurunkan kolesterol 
jahat dan menambah kolesterol baik.
Itulah beberapa makanan yang ampuh 
menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh.
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Tanah Air

Debat Capres 2019 digelar perdana 
digelar Kamis (17/1). Kedua pasangan 
calon presiden dan wakil presiden Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno memaparkan 
beragam visi misinya pada publik 
dalam debat perdana ini. Apa yang 
disampaikan bakal memengaruhi nasib 
keduanya dalam Pilpres 2019.Dalam 
debat, kedua paslon terlihat tampil 
kompak dengan peci yang tersemat di 
atas kepalanya. Prabowo-Sandi, 
misalnya, yang memadukan peci 
dengan setelan jas hitam dan kemeja 
putih. Setelan itu percis seperti apa 
yang keduanya pakai dalam foto surat 
suara.Sementara paslon Jokowi-Ma'ruf 
tampak hadir dengan baju serba putih. 
Sama seperti Prabowo-Sandi, 
keduanya juga tampak menyematkan 
peci hitam di atas kepalanya. 
Bagi pria Indonesia, peci merupakan 
fashion item pelengkap penampilan 
dalam beragam kesempatan. Peci 

Peci Si Topi Kecil Simbol Bangsa

seolah-olah menjadi simbol 
kebangsaan.Peci sendiri berasal dari 
bahasa Belanda 'pet' yang berarti 
'kopiah', dan 'je' yang berarti kecil. Jika 
digabung, peci merupakan kopiah kecil. 
Sejarawan Hendri Isnaeni mengatakan, 
penggunaan peci dalam budaya orang 
Indonesia tak lepas dari sosok Ir. 
Soekarno. Dia bahkan nyaris tak pernah 
lepas dari peci berwarna hitam. Bahkan, 
dalam kesempatan wawancaranya 
bersama Cindy Adams, Soekarno 
menyebut peci sebagai simbol 
nasionalisme.Kopiah beludru hitam itu 
disebut Soekarno sebagai tanda 
pengenalnya. Lebih dari itu, peci juga 
disebut sebagai lambang kebangsaan.
Namun, masyarakat tampaknya lupa 
dengan sosok Tjipto Mangunkusumo 
yang juga kerap mengenakan peci. 
"Tampaknya Soekarno mengikuti jejak 
gurunya, lebih memilih peci beludru 
hitam," ujar Hendri.
Asal muasal peci

Mengenal Apa Itu Tokophobia

Kehamilan merupakan hal yang paling 
menyenangkan bagi sebuah pasangan, 
terutama bagi wanita yang akan 
mengalaminya. Namun, ada juga 
beberapa wanita yang mengalami fobia 
terhadap kehamilan. Kehamilan menjadi 
satu hal yang mengerikan untuk dialami.
Fobia kehamilan merupakan suatu 
kondisi, di 
mana wanita 
memiliki 
ketakutan 
berlebihan 
untuk 
mengandun
g dan 
melahirkan 
anak. 
Kondisi ini 
bisa juga 
disebut 
tokophobia. 
Ketakutan 
ini bisa 
didapat 
sejak remaja, akibat cerita-cerita atau 
video yang menyeramkan atau negatif 
seputar persalinan, dan ini 
mengakibatkan kondisi traumatis. 
Tokophobia juga bisa terjadi akibat 
pengalaman persalinan yang 
menyakitkan sebelumnya.
Tokophobia memiliki tingkat keparahan 
yang berbeda pada setiap wanita. 
Ketakutan ini bisa membuat para wanita 
lebih memilih untuk menjalani operasi 
caesar untuk proses persalianan 
mereka. Jika tidak diatasi, tokophobia 
bisa menyebabkan depresi dan 
gangguan kecemasan berlebih.
Berikut ini merupakan beberapa tips 
yang bisa dilakukan untuk mengatasi 
tokophobia:
Dapatkan dukungan
Jika Anda mengalami tokophobia, 
carilah dukungan dari orang terdekat 
Anda. Sangat penting untuk 
membicarkan tentang kerisauan ini 
pada pasangan Anda. Menjalani masa 
kehamilan yang bahagi tanpa bayang-

bayang menakutkan merupakan satu hal 
penting. Oleh karena itu, dukungan dari 
orang terdekat menjadi salah satu obat 
terbaik untuk didapatkan.
Berpikit positif
Jika seorang wanita mengharapkan 
hadirnya seorang anak di kehidupan 
mereka, maka salah satu jalan terbaik 

ialah 
dengan 
melalui 
proses 
kehamilan 
dan 
persalinan. 
Selalu 
tanamkan 
pikiran yang 
positif, 
ingatlah, 
bahwa ada 
jutaan 
wanita yang 
juga 
mengalami 

proses kehamilan dan melahirkan dengan 
aman, termasuk ibu Anda. Tanamkan 
dalam diri bahwa proses persalinan 
hanyalah pengalaman menyakitkan yang 
berlangsung sebentar dan akan segera 
berlalu, jangan khawatirkan hal ini 
sepanjang waktu.
Yakin
Selain berpikiran positif, Anda juga harus 
yakin bahwa semua tahap kehamilan akan 
terlewati dengan aman. Meskipun proses 
yang berjalan nantinya tidak akan 
semudah yang dibayangkan, namun Anda 
harus yakin bahwa Anda bisa dan mampu 
untuk melewatinya.
Saran medis
Jika kondisi tokophobia tetap menghantui, 
maka carilah saran dari profesional. 
Jangan merasa malu menceritakan 
masalah yang Anda alami, keluarkan 
semua keluhan yang mengganjal di hati 
dan pikiran Anda. Konseling dengan 
profesional mungkin merupakan ide 
terbaik untuk mengatasi tokophobia yang 
Anda alami.
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Simbol bangsa itu pula yang barangkali 
membuat Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-
Sandi sama-sama mengenakan peci 
dalam agenda debat capres-cawapres 
kali ini.Padahal, jauh sebelum Soekarno 
menyebut peci sebagai identitas 
bangsa, kopiah beludru hitam itu telah 
lebih dulu dikenal di antara para 
pedagang Arab. 
Artikel berjudul "The Origin of the 
Songkok or Kopiah" yang dipublikasikan 
dalam The Brunei Times menuliskan 
bahwa songkok atau peci diperkenalkan 
oleh para pedagang Arab. Mereka 
berdagang sembari menyebarkan Islam 
di Brunei Darussalam.
Namun, versi lain menyebut peci juga 
menjadi populer di wilayah Malaysia 
sekitar abad 13 saat Islam mulai 
mengakar di sana. Spekulasi pun 
bermunculan seputar songkok. Yang 
jelas, orang Arab dianggap sebagai 
pemrakarsa penggunaan songkok.
Di negara-negara Islam, songkok cukup 
populer meski memiliki bentuk berbeda. 
Turki, misalnya, yang memiliki fez 
dengan bentuk hampir serupa taboosh 
di Mesir. Fez memiliki tali turban cukup 

panjang dan kemudian dililitkan pada 
leher. Namun, pada perkembangannya, 
turban ini hilang.Sementara di Asia 
Selatan, fez dikenal dengan topi rumi 
atau topi Romawi. Ini jadi simbol identitas 
Islam dan menunjukkan dukungan 
Muslim India untuk kekhalifahan yang 
dipimpin oleh Kekaisaran 
Ottoman.Sebagian ahli meyakini bahwa 
fez merupakan nenek moyang dari 
bentuk songkok yang kini tersebar di Asia 
Tenggara, termasuk di Indonesia dengan 
nama peci.
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Beredar koran The Washington Post 
dengan tanggal terbit 1 Mei 2019 di 
sejumlah lokasi di Washington DC, 
Amerika 
Serikat, pada 
Rabu 
(16/1/2019) 
pagi. Pada 
halaman 
muka surat 
kabar itu 
tercetak 
berita utama 
yang 
menyebutka
n Donald 
Trump 
mengundurk
an diri 
sebagai 
Presiden AS. 
"UNPRESID
ENTED: 
TRUMP HASTILY DEPARTS WHITE 
HOUSE, ENDING CRISIS," demikian 
judul yang terpampang di koran 

Beredar Koran “The Washington Post ” Palsu

Amerika

tersebut. Di surat kabar tersebut, Trump 
diberitakan meninggalkan pesan 
pengunduran diri dalam sebuah serbet di 

Oval Office. 
Kemudian 
dia disebut 
memilih 
untuk pergi 
ke Yalta, 
resor Krimea 
yang 
merupakan 
tempat 
pertemuan 
pemimpin 
Sekutu 
selama 
Perang 
Dunia II. 
Trump 
diklaim 
mundur 
setelah aksi 

unjuk rasa besar-besar oleh perempuan. 
Namun tunggu dulu, surat kabar itu 
bukanlah The Washington Post yang 
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Simbol bangsa itu pula yang barangkali 
membuat Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-
Sandi sama-sama mengenakan peci 
dalam agenda debat capres-cawapres 
kali ini.Padahal, jauh sebelum Soekarno 
menyebut peci sebagai identitas 
bangsa, kopiah beludru hitam itu telah 
lebih dulu dikenal di antara para 
pedagang Arab. 
Artikel berjudul "The Origin of the 
Songkok or Kopiah" yang dipublikasikan 
dalam The Brunei Times menuliskan 
bahwa songkok atau peci diperkenalkan 
oleh para pedagang Arab. Mereka 
berdagang sembari menyebarkan Islam 
di Brunei Darussalam.
Namun, versi lain menyebut peci juga 
menjadi populer di wilayah Malaysia 
sekitar abad 13 saat Islam mulai 
mengakar di sana. Spekulasi pun 
bermunculan seputar songkok. Yang 
jelas, orang Arab dianggap sebagai 
pemrakarsa penggunaan songkok.
Di negara-negara Islam, songkok cukup 
populer meski memiliki bentuk berbeda. 
Turki, misalnya, yang memiliki fez 
dengan bentuk hampir serupa taboosh 
di Mesir. Fez memiliki tali turban cukup 

panjang dan kemudian dililitkan pada 
leher. Namun, pada perkembangannya, 
turban ini hilang.Sementara di Asia 
Selatan, fez dikenal dengan topi rumi 
atau topi Romawi. Ini jadi simbol identitas 
Islam dan menunjukkan dukungan 
Muslim India untuk kekhalifahan yang 
dipimpin oleh Kekaisaran 
Ottoman.Sebagian ahli meyakini bahwa 
fez merupakan nenek moyang dari 
bentuk songkok yang kini tersebar di Asia 
Tenggara, termasuk di Indonesia dengan 
nama peci.
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Rabu 
(16/1/2019) 
pagi. Pada 
halaman 
muka surat 
kabar itu 
tercetak 
berita utama 
yang 
menyebutka
n Donald 
Trump 
mengundurk
an diri 
sebagai 
Presiden AS. 
"UNPRESID
ENTED: 
TRUMP HASTILY DEPARTS WHITE 
HOUSE, ENDING CRISIS," demikian 
judul yang terpampang di koran 

Beredar Koran “The Washington Post ” Palsu

Amerika

tersebut. Di surat kabar tersebut, Trump 
diberitakan meninggalkan pesan 
pengunduran diri dalam sebuah serbet di 

Oval Office. 
Kemudian 
dia disebut 
memilih 
untuk pergi 
ke Yalta, 
resor Krimea 
yang 
merupakan 
tempat 
pertemuan 
pemimpin 
Sekutu 
selama 
Perang 
Dunia II. 
Trump 
diklaim 
mundur 
setelah aksi 

unjuk rasa besar-besar oleh perempuan. 
Namun tunggu dulu, surat kabar itu 
bukanlah The Washington Post yang 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

sesungguhnya. "Kami tidak akan 
membiarkan orang lain menyangka 
koran tersebut adalah Washington 
Post. Kami 
sangat prihatin 
dengan 
kebingungan 
para 
pembaca," 
ujar juru 
bicara 
Washington 
Post, Kris 
Coratti. "Kami 
berupaya 
menghentikan 
penggunaan 
merek dagang 
kami secara 
tidak pantas," 
imbuhnya. Sebuah kelompok yang 
menyebut diri sebagai "Yes Men" 
mengaku memproduksi surat kabar itu. 
Jacques Servin, yang menggunakan 
nama samaran Andy Bichlbaum, 
mengaku sebagai salah satu pendiri 
Yes Men. 
Beredarnya surat kabar Washington 
Post palu dimaksudkan untuk 
memunculkan gagasan "gerakan akar 

rumput" guna mendukung pemakzulan 
Trump. "Idenya adalah surat kabar dari 
masa depan dan bagaimana kita dapat 

sampai di 
sana, seperti 
peta jalan 
bagi para 
aktivis," kata 
Servin. 
Secara total, 
kelompok itu 
telah 
mencetak 
koran palsu 
sebanyak 
25.000 
eksemplar, 
dan sekitar 
10.000 di 
antaranya 

telah dibagikan. Laporan CBS News, 
kehadiran koran palsu muncul sejak 
media nasional tersebut secara konsisten 
mengkritik presiden dan sering disebut 
sebagai "berita palsu". 
Trump kerap menyebut surat kabar itu 
dengan julukan "Amazon Washington 
Post" karena dimiliki oleh CEO Amazon 
Jeff Bezos. Trump menilai, media itu bias 
akibat pemiliknya.

Kementerian Pertahanan Amerika 
Serikat (Pentagon) mengakui China 
memiliki sejumlah sistem senjata 
tercanggih di dunia. Bahkan menurut 
mereka sistem itu sudah melampaui 
kemampuan para pesaingnya.
Laporan Badan Intelijen Pertahanan AS 
memaparkan Beijing terus 
meningkatkan kapabilitas militer secara 
masif dalam beberapa tahun terakhir.
"Sebagai hasil dari upaya memperoleh 
teknologi dengan cara apa pun, China 
saat ini berada di puncak dalam 
berbagai teknologi, termasuk strategi 
angkatan laut, dengan sistem rudal 
jarak jauh hingga senjata hipersonik 
yang rudalnya dapat meluncur dengan 
kecepatan berkali-kali lipat dari 
kecepatan suara dan menghindari 
sistem pertahanan misil," bunyi kutipan 
laporan Pentagon berjudul China 
Military Power.
“Hasil pendekatan dari berbagai segi 
dan cara dalam mengakuisisi teknologi, 
Tentara Pembebasan Rakyat China 
mengerahkan sistem senjata paling 
modern di dunia. Dalam beberapa area, 
(China) sudah memimpin dunia."

Internasional

Laporan intelijen itu memaparkan China 
juga sedang mengembangkan pesawat 
pembom siluman jangka menengah yang 
mampu menyerang target regional, 
bahkan global. Pesawat-pesawat tersebut 
dikabarkan akan beroperasi sekitar 2025.
China disebut menyimpan banyak rahasia 
terkait pengembangan militernya dengan 
melakukan penelitian yang dilakukan di 
bawah tanah sehingga jauh dari 
jangkauan satelit.
Dikutip AFP pada Kamis (17/1), Pentagon 
mengatakan peningkatan kapabilitas 
pertahanan China di udara, laut, ruang 
angkasa, hingga dunia maya ini 
"memungkinkan Negeri Tirai Bambu 
memaksakan kepentingannya dalam 
beberapa kasus", salah satunya dalam 
penyelesaian konflik dengan Taiwan.
Pentagon menganggap dengan 
kapabilitas militer yang canggih, China tak 
akan ragu menggunakan kekerasan dan 
militer untuk menghadapi Taiwan jika 
wilayah itu berkeras untuk berpisah dan 
memerdekakan diri.Kepada wartawan di 
Pentagon, seorang pejabat senior intelijen 
mengaku merasa khawatir jika 
kecanggihan militer membuat China 

Pentagon Akui Kehebatan Senjata China
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berani menginvasi Taiwan kapan saja.
"Kekhawatiran terbesar adalah 
semakin canggihnya teknologi-
teknologi mereka, China akan 
mencapai tahap di mana dalam 
pengambilan keputusan secara 
internal mereka akan menganggap 
bahwa penggunaan militer dalam 
penyelesaian konflik regional adalah 
sesuatu yang memungkinkan," kata 
pejabat itu yang tak ingin disebut 
namanya.
Meski begitu, pejabat tersebut masih 

menganggap skeptis kapabilitas Beijing 
untuk berperang. Pasalnya, negara 
tersebut tidak pernah memiliki 
pengalaman berperang selama 40 tahun 
terakhir.Selain itu, struktur komando 
militer China dan pasukan gabungannya 
tidak memiliki pengalaman berperang 
dalam dunia nyata.“Militer China masih 
membutuhkan waktu untuk bisa 
mengerahkan angkatan bersenjata 
mereka bekerja bersama dan 
menghadapi operasi besar dan 
kompleks."

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Hampir sebulan sudah pemerintah 
federal Amerika Serikat ditutup. 
Penutupan ini diawali ketika Presiden 
Donald Trump berkomitmen untuk 
menepati janji kampanyenya 
membangun tembok perbatasan dengan 
Meksiko. 
Trump meminta anggaran pembangunan 
tembok itu disetujui parlemen namun 
kemudian ditolak.
Di tengah perselisihan ini, muncul isu 
penting: 
Akankah Demokrat menyetujui 
permintaan Trump agar anggaran 
tambahan dialokasikan untuk 
membangun tembok perbatasan? 
Perdebatan terkait hal ini terus 
berlangsung.
Survei dari Pew Research Center 
kemarin merilis data terbaru, 
penentangan pembangunan tembok 
terus menguat. 
Sebanyak 40 persen responden 
menyetujui perluasan pembangunan 
tembok perbatasan dan 58 persen 
mayoritas responden menentangnya. 
Demikian dilansir dari The washington 
Post, Kamis (17/1).
Lebih jauh, Pew mengungkapkan berita 
buruk bagi Trump dan Republik. Pew 
menanyakan kepada responden apakah 
mereka ingin penutupan pemerintah 
diakhiri dan berkompromi atas 
pembangunan tembok perbatasan.
 Jika warga menentang pembangunan 
tembok, akankah mereka mendukung 
untuk mengakhiri penutupan pemerintah 
dengan mengeluarkan anggaran untuk 
pembangunannya, atau, 
jika mendukung pembangunan tembok, 
akankah mereka menyetujui mengakhiri 
penutupan dengan menyetujui 
pendanaannya?
Sekitar 7 dari 10 orang yang mendukung 
pembangunan tembok perbatasan 
mengatakan mereka menentang semua 
bentuk kompromi. 
Tapi 9 dari 10 yang menentang 
pembangunan tembok mengatakan tetap 
berkomitmen dengan pilihannya, artinya, 

Hasil Survei Pembangunan Tembok Meksiko

secara keseluruhan, lebih dari separuh 
warga menentang tembok dan 
menentang kompromi apapun atas hal 
tersebut.Pertentangan terhadap posisi 
Trump begitu kuat sehingga jumlah 
orang yang menentang tembok tetapi 
menganggap kompromi dapat diterima 
lebih rendah daripada porsi pendukung 
Trump yang akan menerima 
kesepakatan yang tidak termasuk 
pendanaan tembok.
Namun Trump tampaknya tetap keras 
kepala. 
Penelitian Pew menjelaskan, Partai 
Republik Konservatif, melihat penutupan 
sebagai masalah yang tidak terlalu 
signifikan. Sekitar 4 dari 10 mengatakan 
penutupan pemerintah bukan masalah 
besar atau tidak masalah sama sekali.
 Secara keseluruhan, 20 persen orang 
Amerika berpendapat demikian, 
sementara lebih dari setengahnya 
mengatakan itu masalah serius.Trump 
mengira akan memenangkan 
pertarungan ini, dalam cuitannya di 
Twitter pada Selasa, 
dia memuji hasil jajak pendapat 
Universitas Quinnipiac yang 
menunjukkan sebagian besar orang 
Amerika melihat perbatasan sebagai 
krisis kemanusiaan atau 
keamanan.Namun ada indikator dalam 
survei yang dilewatkan bahwa 
perselisihan antara dirinya dengan 
Demokrat akan menyulitkannya. 
Ada beberapa hal penting yang menjadi 
catatan di antaranya: pidatonya di 
Gedung Oval tak mengubah banyak 
pandangan, banyak responden 
berpandangan bahwa tembok tak perlu 
untuk melindungi perbatasan atau 
membuat negara lebih aman,
 banyak warga Amerika mendukung 
strategi Demokrat untuk membuka 
kembali pemerintahan dan 
memisahkannya dengan perdebatan 
terkait tembok perbatasan, dan tren 
peningkatan dukungan untuk tembok 
baru-baru ini terhenti sejak penutupan 
dimulai.

Internasional 
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 Pemerintah Rusia menahan Anastasia 
Vashukevich, seorang model asal 
Belarus, yang mengklaim memiliki bukti 
kalau negara itu membantu Presiden 
Donald Trump memenangkan pemilihan 
presiden Amerika 
Serikat pada 2016 
lalu.Vashukevich 
yang juga dikenal 
dengan nama 
Nastya Rybka 
ditahan aparat 
keamanan Rusia 
pada Kamis 
(17/1) kemarin, di 
Bandara 
Internasional 
Sheremetyevo 
Moskow. Dia 
sebelumnya 
dibekuk di 
Thailand 
kemudian 
dideportasi.Menur
ut sumber AFP, 
Jumat (18/1), Thailand mendeportasi 
Vashukevich lantaran diduga terlibat 
jejaring prostitusi dan menggelar kursus 
pelatihan hubungan intim.Selain 
Vashukevich, saksi mata menyebut 
otoritas Rusia juga menahan tiga orang 
lainnya termasuk Alex Kirillov, sang 
pelatih kelompok tersebut.
Pihak berwenang yang mengenakan 
pakaian preman menggiring keempat 
orang tersebut, termasuk Vashukevich 
dan Kirillov tak lama setelah mereka 
tiba di terminal kedatangan bandara.
Seorang perempuan yang mengaku 
sebagai istri Kirillov, Kristina, berteriak 
kepada petugas dan meminta 
penjelasan alasan penahanan.
Aparat mengatakan mereka dicurigai 
merekrut pelacur, yang merupakan 
tindakan kriminal di Rusia dan bisa 
dihukum enam tahun penjara.
Kepada kantor berita TASS, seorang 
sumber di lembaga aparat penegak 
hukum mengatakan empat orang 
tersebut memang ditangkap karena 

Model Rusia Klaim Trump Bermain Curang
terkait prostitusi.Vashukevich telah lebih 
dulu ditahan bersama beberapa orang 
lainnya dalam sebuah razia kepolisian 
Thailand pada Februari 2018 lalu di 
sebuah penginapan di Pattaya, 

Thailand.Saat itu, 
dia tengah 
menghadiri 
sebuah seminar 
yang digelar 
Kirillov. Beberapa 
peserta seminar 
itu mengenakan 
kaos bertuliskan 
"sex animator." 
Sejumlah peserta 
lain mengaku 
seminar itu hanya 
sebuah pelatihan 
terkait hubungan 
asmara saja.
Vashukevich 
mengaku 
berpergian ke 
Thailand setelah 
terlibat skandal 

politik dengan salah satu pengusaha 
alumunium Rusia, Oleg Deripaska. 
Deripaska pernah menjadi mitra mantan 
direktur kampanye Trump, Paul Manafort.
Vashukevich pernah berjanji 
mengungkapkan informasi mengenai 
dugaan Rusia membantu Trump 
memenangkan pilpres 2016 lalu. Namun, 
sampai saat ini bukti-bukti tersebut tidak 
pernah diungkap.Dalam persidangan di 
pengadilan Pattaya, Vashukevich 
kemudian mengaku bersalah bersama 
tujuh orang lainnya atas sejumlah 
tuduhan yang dijatuhkan aparat Thailand, 
termasuk tuduhan penghasutan dan 
melakukan perkumpulan yang ilegal.
Meski begitu, Kirillov membantah semua 
tuduhan itu dan menganggap dia 
bersama orang-orang tersebut, termasuk 
Vashukevich, tengah dijebak. Baik AS 
maupun Rusia tak menggubris klaim 
Vashukevich."Saya pikir seseorang 
memerintahkan (penangkapan kami) 
untuk alasan uang," katanya. 
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Pemerintah Perdana Menteri Inggris 
Theresa May gagal digulingkan oleh 
oposisi setelah mendapatkan suara 
mayoritas dalam pemungutan suara 
mosi tidak percaya di parlemen Inggris 
pada Rabu (16/1) malam. Didukung 
Partai Persatuan Demokratik Irlandia 
Utara (DUP) dan Partai Konservatif, 
May mendapatkan 325 suara 
sementara pihak oposisi 306 suara.
Sebelumnya pemimpin oposisi dari 
Partai Buruh Jeremy Corbyn 
menyerukan mosi tidak percaya setelah 
May kalah lagi dalam pemungutan 
suara soal rancangan undang-undang 
pengunduran diri dari keanggotaan Uni 
Eropa (Brexit), Selasa kemarin.
Seusai menggagalkan mosi tidak 
percaya, May mengatakan mengajak 
para pemimpin partai untuk mencari 
alternatif penyelesaian Brexit.
"Parlemen ini telah menaruh 
kepercayaan kepada pemerintahan ini," 
kata May kepada anggota parlemen, 
sesaat setelah pemungutan suara di 
Majelis Rendah Parlemen.
“Saya siap bekerja dengan anggota 
parlemen ini untuk menyelesaikan 
Brexit dan memastikan bahwa parlemen 
ini menjaga kepercayaan rakyat 
Inggris."May juga berjanji akan terus 
bekerja untuk menepati janji terkait hasil 
referendum dan meninggalkan Uni 
Eropa."Saya percaya setiap anggota 

Theresa May Gagal Digulingkan 

dari parlemen ini memiliki tugas yang 
sama. Dan kami juga memiliki tanggung 
jawab untuk menentukan jalan ke depan 
yang dapat mengamankan dukungan dari 
parlemen."Dia juga mengajak para 
pemimpin oposisi untuk bertemu 
dengannya untuk membahas Brexit - 
sesegera mungkin, dimulai pada hari 
Rabu."Saya ingin mengundang para 
pemimpin partai untuk bertemu saya 
secara pribadi. 
Dan saya ingin memulai pertemuan ini 
malam ini," kata May."Pemerintah 
menyambut pertemuan-pertemuan ini 
dengan semangat yang membangun dan 
saya mendorong yang lainnya untuk 
melakukan hal yang sama.”
"Tapi kami harus menemukan solusi yang 
bisa dinegosiasikan dan mendapat 
dukungan yang cukup dari parlemen ini.
“May sebelumnya lolos dari mosi tidak 
percaya yang dilayangkan anggota 
parlemen dari partainya sendiri pada 
pertengahan Desember lalu.
 Mosi tidak percaya itu diajukan dengan 
alasan serupa.Sejak 1900, pemerintah 
Inggris tercatat pernah tiga kali kalah 
dalam mosi tidak percaya. Kekalahan 
kedua terjadi pada 1924 dan terakhir 
pada 1979.
Pada 1979, perdana menteri Inggris saat 
itu, Jim Callaghan kalah dalam mosi tidak 
percaya dengan selisih tipis 311-310 
suara. 

 Sekitar 8.000 etnis Kurdi di Suriah 
tewas dalam peperangan melawan 
kelompok Negara Islam Irak dan Suriah 
(ISIS). Setelah Presiden Amerika 
Serikat, Donald Trump menyatakan 
bakal menarik seluruh pasukan mereka 
di Suriah, etnis Kurdi mengaku sangat 
kecewa dan merasa hanya dikorbankan.
Pasukan etnis Kurdi, yaitu Peshmerga, 
YPJ, YPG adalah sekutu Amerika 
Serikat di wilayah tersebut paling kuat. 
Mereka bersama-
sama bertempur 
melawan ISIS dan 
pasukan rezim 
Presiden Bashar 
al-Assad yang 
didukung Iran dan 
Rusia.
Najma, ibu dari 
seorang 
mendiang 
pejuang Kurdi, 
Mahmoud 
Rassoul merasa 
kecewa dengan sikap AS. Sebab, dia 
merasa kematian anaknya seolah sia-
sia karena etnis Kurdi pun belum tentu 
bisa hidup merdeka.
"Mereka mendapatkan apa yang 
mereka inginkan," katanya, seperti 
dilansir CNN, Jumat (18/1). 
"Mereka menggunakan Kurdi untuk 
menyingkirkan ISIS dan sekarang 
mereka meninggalkan kami. Amerika 
seharusnya mendukung kami. Mereka 
akan meninggalkan kami untuk 
(Presiden Turki Recep Tayyip) Erdogan. 
Mereka mengorbankan kami dan 
sekarang mereka pergi," lanjut Najma.
Mahmoud meninggal dalam 
pertempuran melawan ISIS di dekat 
Kota Deir Ezzor, Suriah beberapa pekan 
lalu. Kini Najma hanya bisa meratapi 
pusara sang anak.Setelah AS 
memutuskan angkat kaki dari Suriah, 
etnis Kurdi sekarang dalam posisi 
genting. Tepat di seberang perbatasan 
mereka harus menghadapi Turki, yang 
menganggap mereka sebagai teroris. Di 

Suku Kurdi Merasa Di Korbankan

sebelah barat mereka ditekan oleh rezim 
Bashar al-Assad yang disokong Iran dan 
Rusia.Komandan militer sekaligus juru 
bicara Kurdi, Sharfan Darwish 
mengatakan Amerika Serikat memberi 
dukungan yang sangat dibutuhkan oleh 
bangsa Kurdi. Sebagai imbalannya, Kurdi 
mau berperang melawan ISIS."Setelah 
bertahun-tahun kami memerangi 
terorisme bersama, itu adalah tugas kecil 
mereka untuk membantu menjamin 

keamanan 
kami," 
katanya."Tidak 
ada yang 
mengira mereka 
akan bertahan 
selamanya, 
tetapi waktunya 
tak lazim, cara 
diumumkannya 
pun sangat tidak 
lazim," ujar 
Darwish.

Adel Qassim juga kecewa dengan sikap 
Presiden Donald Trump yang 
memutuskan menarik seluruh pasukan 
mereka di Suriah. Sebab anak 
perempuannya, Peyman Tolhildan 
meninggal ketika bertempur melawan 
ISIS."Itu kesalahan, itu merupakan 
sebuah kesalahan. Mereka meninggalkan 
kita di tengah jalan," kata Qassim.
Tolhildan yang berusia 19 tahun itu 
merupakan seorang milisi YPG. Dia tewas 
ketika ISIS menyerang sekolah yang 
merupakan tempat markasnya.
Keputusan Trump menarik seluruh 
pasukan dari medan perang di Suriah 
pada Desember 2018 lalu sudah mulai 
dilakukan. Sebagian dari pasukan AS di 
Suriah dilaporkan mulai mengemasi 
sejumlah peralatan tempur. Trump 
meminta penarikan pasukan dilakukan 
bertahap dengan tenggat maksimal empat 
bulan.Keputusan Trump menarik 2000 
pasukan dari Suriah ditentang sejumlah 
pihak. Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis 
memilih mundur sehari setelah Trump 
memutuskan hal tersebut. 

Internasional
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Amerika

Wakil Pemimpin Komite Pusat Partai 
Buruh Korea Utara, Kim Yong-chol 
sudah berada di Washington, Amerika 
Serikat, pada Jumat (18/1). Lawatan 
itu dilakukan untuk mendiskusikan 
pertemuan 
Presiden AS, 
Donald Trump 
dengan 
kepala 
atasannya, 
Pemimpin 
Tertinggi 
Korea Utara, 
Kim Jong 
Un.Yong-chol 
tiba di ibukota 
AS pada 
Kamis 
kemarin 
malam waktu 
setempat. Dia 
dilaporkan bukan cuma 
membicarakan soal pertemuan 
Trump-Jong Un, tetapi juga berusaha 
membuka dialog soal kelanjutan 
denuklirisasi.Menurut sumber dari 
pihak AS seperti dikutip AFP, Jumat 
(18/1), Menteri Luar Negeri Mike 
Pompeo akan turut menyambut 
kedatangan Yong-chol dalam acara 
makan malam bersama, sebelum 
keduanya beranjak ke Gedung Putih.
Pompeo baru-baru ini menyuarakan 
harapannya untuk mencapai 
kesepakatan dengan Korut yang 
menurutnya akan menciptakan AS 
yang jauh lebih baik dan aman. Ia juga 
menambahkan perlu diperhatikan hal 
tersebut tak mungkin langsung 
diselesaikan dalam pertemuan nanti.
Dua bulan lalu, Korut membatalkan 
perundingan yang sudah 
direncanakan di New York dengan 
Pompeo secara tiba-tiba. Sejak itu 
pemerintah AS sangat berhati-hati 
ketika akan mengumumkan 
pertemuan dengan pihak Korut.
Trump telah berulang kali mengatakan 
ingin bertemu kembali dengan Kim 

Petinggi Korut Tiba Di AS Untuk Berunding
Jong Un setelah KTT pertama mereka 
pada Juni 2018 lalu.Trump mengklaim 
pertemuan tersebut merupakan 
kemenangan diplomasi AS. Ia 
mengatakan jika dia tidak terpilih sebagai 

presiden, 
Asia dapat 
mengalami 
perang 
besar 
dengan 
Korut.Setel
ah 
mendapat 
surat dari 
Kim, Trump 
menyinggu
ng akan 
ada 
pertemuan 
kedua 
antara 
dirinya 

dengan pemimpin Korut.
Surat tersebut diterima Trump setelah Kim 
dalam pidato tahunannya mengancam 
akan membatalkan denuklirisasi, jika AS 
tak kunjung melonggarkan sanksi yang 
diberikan.Dalam pidato yang disiarkan 
secara nasional itu, Kim juga mengatakan 
bersedia kembali bertemu Trump untuk 
mencapai tujuan bersama.
Hawaii, Singapura dan Vietnam 
dikabarkan menjadi lokasi pertimbangan 
untuk menghelat tatap muka lanjutan 
Trump dan Kim.Pada pertemuan KTT 
pertama, kedua kepala negara sepakat 
untuk memajukan denuklirisasi 
semenanjung Korea. Namun sampai saat 
ini, persetujuan di antara keduanya masih 
terhambat. Kedua pihak seolah tak 
mencapai persetujuan mengenai apa yang 
dimaksud dengan denuklirisasi."Masih ada 
ketidaksepakatan tentang bagaimana 
menuju ke sana (denuklirisasi), apakah 
denuklirisasi adalah akhir dari proses atau 
menjadi proses itu sendiri," tutur Jenny 
Town, redaktur pelaksana 38 North, situs 
jurnal tentang kebijakan Korut di Stimson 
Center. 
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Pemimpin 
Tertinggi 
Korea Utara, 
Kim Jong 
Un.Yong-chol 
tiba di ibukota 
AS pada 
Kamis 
kemarin 
malam waktu 
setempat. Dia 
dilaporkan bukan cuma 
membicarakan soal pertemuan 
Trump-Jong Un, tetapi juga berusaha 
membuka dialog soal kelanjutan 
denuklirisasi.Menurut sumber dari 
pihak AS seperti dikutip AFP, Jumat 
(18/1), Menteri Luar Negeri Mike 
Pompeo akan turut menyambut 
kedatangan Yong-chol dalam acara 
makan malam bersama, sebelum 
keduanya beranjak ke Gedung Putih.
Pompeo baru-baru ini menyuarakan 
harapannya untuk mencapai 
kesepakatan dengan Korut yang 
menurutnya akan menciptakan AS 
yang jauh lebih baik dan aman. Ia juga 
menambahkan perlu diperhatikan hal 
tersebut tak mungkin langsung 
diselesaikan dalam pertemuan nanti.
Dua bulan lalu, Korut membatalkan 
perundingan yang sudah 
direncanakan di New York dengan 
Pompeo secara tiba-tiba. Sejak itu 
pemerintah AS sangat berhati-hati 
ketika akan mengumumkan 
pertemuan dengan pihak Korut.
Trump telah berulang kali mengatakan 
ingin bertemu kembali dengan Kim 

Petinggi Korut Tiba Di AS Untuk Berunding
Jong Un setelah KTT pertama mereka 
pada Juni 2018 lalu.Trump mengklaim 
pertemuan tersebut merupakan 
kemenangan diplomasi AS. Ia 
mengatakan jika dia tidak terpilih sebagai 

presiden, 
Asia dapat 
mengalami 
perang 
besar 
dengan 
Korut.Setel
ah 
mendapat 
surat dari 
Kim, Trump 
menyinggu
ng akan 
ada 
pertemuan 
kedua 
antara 
dirinya 

dengan pemimpin Korut.
Surat tersebut diterima Trump setelah Kim 
dalam pidato tahunannya mengancam 
akan membatalkan denuklirisasi, jika AS 
tak kunjung melonggarkan sanksi yang 
diberikan.Dalam pidato yang disiarkan 
secara nasional itu, Kim juga mengatakan 
bersedia kembali bertemu Trump untuk 
mencapai tujuan bersama.
Hawaii, Singapura dan Vietnam 
dikabarkan menjadi lokasi pertimbangan 
untuk menghelat tatap muka lanjutan 
Trump dan Kim.Pada pertemuan KTT 
pertama, kedua kepala negara sepakat 
untuk memajukan denuklirisasi 
semenanjung Korea. Namun sampai saat 
ini, persetujuan di antara keduanya masih 
terhambat. Kedua pihak seolah tak 
mencapai persetujuan mengenai apa yang 
dimaksud dengan denuklirisasi."Masih ada 
ketidaksepakatan tentang bagaimana 
menuju ke sana (denuklirisasi), apakah 
denuklirisasi adalah akhir dari proses atau 
menjadi proses itu sendiri," tutur Jenny 
Town, redaktur pelaksana 38 North, situs 
jurnal tentang kebijakan Korut di Stimson 
Center. 
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