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bersambung ke hal 3
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Edisi 1110

Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Kemeriahan peringatan Tahun Baru 
Imlek kembali berlangsung, Selasa 
(5/2/2019). 
Masyarakat 
Tionghoa 
menyambut 
tahun baru 
berdasarkan 
perhitungan 
bulan ini 
dengan 
meriah. 
Berbagai 
macam tradisi 
dilakukan 
masyarakat 
Tionghoa. 
Misalnya, 
mereka akan 
mendatangi 
kelenteng atau 
rumah ibadah 
untuk berdoa, 
yang biasanya 
dilanjutkan 
dengan makan bersama keluarga. 
Peringatan Imlek pada pasca-
Reformasi saat ini sungguh berbeda 

dengan yang terjadi saat era Orde Baru. 
Pada masa pemerintahan Presiden 

Soeharto itu, 
terdapat 
larangan 
bagi 
masyarakat 
Tionghoa 
untuk 
merayakan 
Imlek secara 
terbuka. 
Aturan 
diskriminatif 
itu kemudian 
dicabut 
setelah 
Soeharto 
jatuh. 
Presiden 
Abdurrahma
n Wahid 
yang terpilih 
sebagai 
orang nomor 

satu di Indonesia mencabut instruksi 
presiden buatan Soeharto itu. Hingga saat 

Gus Dur

Bapak Tionghoa Indonesia
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ini belum diketahui alasan atau latar 
belakang  melahirkan sejumlah 
kebijakan yang dianggap 
mendiskriminasi etnis Tionghoa. 
Adapun mengenai larangan perayaan 

 secara terbuka, kebijakan itu 
diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 
14 Tahun 1967 tentang Agama, 
Kepercayaan, dan Adat Istiadat China. 
Dalam aturan itu,  
menginstruksikan agar etnis Tionghoa 
yang merayakan pesta agama atau 
adat istiadat "tidak mencolok di depan 
umum, melainkan dilakukan dalam 
lingkungan keluarga". Sementara itu, 
kategori agama dan kepercayaan 
China ataupun pelaksanaan dan cara 
ibadah dan adat istiadat China itu 
diatur oleh Menteri Agama setelah 

Soeharto

Imlek

Soeharto

mendengar pertimbangan Jaksa Agung. 
Imlek dan Cap Go Meh kemudian masuk 
dalam kategori tersebut. Setelah  
jatuh pada 1998, bermacam tradisi dan 
adat istiadat Tionghoa yang dilarang tidak 
serta-merta bisa langsung dijalani kembali. 
Sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap 
etnis Tionghoa juga masih ada, misalnya 
kewajiban menyertakan surat bukti 
kewarganegaraan RI ketika mengurus 
dokumen kependudukan khusus untuk 
etnis Tionghoa. Saat Gus Dur terpilih 
menjadi presiden hasil pemilihan umum 
pertama pada era reformasi, sejumlah 
perubahan dilakukan. Satu momen penting 
adalah ketika  memutuskan 
mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. 
Inpres itu dicabut dengan terbitnya 
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 

Soeharto

Gus Dur
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pada 17 Januari 2000. Dalam Harian 
Kompas disebutkan, Sekretaris Dewan 
Rohaniwan Majelis Tinggi Agama 
Khonghucu Indonesia Budi 
Tanuwibowo masih ingat kejadian yang 
melatarbelakangi pencabutan inpres 
tersebut. Prosesnya terbilang cepat, 
malah membuat Budi kaget dengan 
sikap  itu. "Waktu itu, kami 
ngobrol sambil berjalan mengelilingi 
Istana. Gus Dur lalu bilang, oke, Imlek 
digelar dua kali, di Jakarta dan 
Surabaya untuk Cap Go Meh. Kaget 
juga saya," kata Budi, dikutip dari 
harian Kompas yang terbit 7 Februari 
2016, Selasa (5/2/2019). Rencana 
perayaan  dan Cap Go Meh itu 
tentu saja terhambat Inpres Nomor 
14/1967 yang saat itu masih berlaku. 
Namun, dengan spontan,  
berkata, "Gampang, inpres saya 
cabut." Pencabutan pun dilakukan 
dengan penerbitan Keppres Nomor 
6/2000. Keppres itu kemudian 
menjadikan etnis Tionghoa mulai 
merayakan  secara terbuka. 
Kemeriahan pun terlihat di perayaan 

Gus Dur

Imlek

Gus Dur

Imlek

Imlek, yang saat itu ditandai sebagai tahun 
Naga Emas. Ornamen naga, lampion, dan 
angpau ikut terlihat terpasang indah di 
sejumlah pertokoan. Atraksi barongsai 
menjadikan perayaan Imlek semakin 
ceria.Akan tetapi, perayaan  sebagai 
hari nasional baru dilakukan dua tahun 
sesudahnya, pada era Presiden Megawati 
Soekarnoputri. Megawati menyampaikan 
penetapan tersebut saat menghadiri 
Peringatan Nasional Tahun Baru  
2553 pada 17 Februari 2002. Penetapan 

 sebagai hari libur nasional baru 
dilakukan pada 2003. Meski demikian, 
bukan berarti diskriminasi terhadap etnis 
Tionghoa hilang.Pada 2004,  pun 
mengakui masih ada ribuan peraturan 
diskriminatif yang belum dicabut. "Masih 
ada 4.126 peraturan yang belum dicabut. 
Misalnya, soal SBKRI. Itu kan sesuatu 
yang tidak ada gunanya," kata  
dikutip dari harian Kompas yang terbit 
pada 11 Maret 2004. "Di mana-mana di 
dunia, kalau orang lahir ya yang dipakai 
akta kelahiran, orang menikah ya surat 
kawin, tidak ada surat bukti 
kewarganegaraan. Karena itu, saya 

Imlek

Imlek

Imlek

Gus Dur

Gus Dur
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mengimbau kawan-kawan dari etnis 
Tionghoa agar berani membela 
haknya," ujar dia. Gus Dur pun 
berharap semua elemen bangsa 
memberikan kesempatan kepada 
masyarakat Tionghoa dalam kehidupan 
bermasyarakat. "Mereka adalah orang 
Indonesia, tidak boleh dikucilkan hanya 
diberi satu tempat saja. Kalau ada yang 
mencerca mereka tidak aktif di 
masyarakat, itu karena tidak diberi 
kesempatan," ucap . "Cara 
terbaik, bangsa kita harus membuka 
semua pintu kehidupan bagi bangsa 
Tionghoa sehingga mereka bisa 
dituntut sepenuhnya menjadi bangsa 
Indonesia," ujar tokoh Nahdlatul Ulama 
itu. Atas kebijakan dan pemikirannya 

Gus Dur

yang terbuka,  pun mendapat gelar 
sebagai "Bapak Tionghoa Indonesia". Bagi 
kaum Tionghoa,  dinilai telah 
menghapus kekangan, tekanan, dan 
prasangka. Pada masa lalu, kaum 
Tionghoa kerap mendapati stigma buruk, 
baik dari Pemerintah Indonesia, maupun 
masyarakat pada umumnya. Gus Dur juga 
dinilai telah berjasa menjadikan semua 
warga negara menjadi setara. 

Gus Dur

Gus Dur

Seperti juga 
disampaikan oleh Menteri Agama Lukman 
Hakim Saifuddin, yang menyerukan 
kepada semua masyarakat untuk saling 
menghormati perayaan Imlek di Indonesia 
yang bertepatan pada 5 Februari 2019. 
"Saya mengajak semua kita untuk saling 
menghargai, menghormati tradisi yang 
sudah cukup lama ada dan hidup di 
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tengah-tengah kita. Jadi bentuk 
penghormatan dan penghargaan 
yang berbeda dengan kita itu sama 
sekali tidak mereduksi, mengurangi 
keimanan kita," ujar Lukman Hakim 
Saifuddin di Perpustakaan Nasional, 
Jakarta Pusat, Senin, 28 Januari 
2019. 

imlek

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan 
turut mengucapkan selamat 
merayakan tahun baru untuk 
yang merayakan. “Semoga tahun 
babi tanah ini membawa sebuah 
kemakmuran yang berlimpah untuk 
kita, negara, dan masyarakat 
Indonesia. Sekali lagi, mari kita hidup 
dengan damai, saling mendukung, 
saling mendoakan. Gong Xi Fa Cai,” 
ujarnya. Selain itu, Luhut mengaku 
telah diberi tahu bahwa tahun babi 
tanah ini adalah tahun penuh berkat 
untuk semua shio atau zodiak 
Tiongkok. Jika benar, Luhut artikan 
tahun ini adalah tahun yang baik 
untuk berinvestasi. Apalagi, katanya, 
Indonesia saat ini telah menjadi salah 
satu tujuan utama investasi dunia. 
Maka dari itu, ia berharap semua ikut 
berkontribusi menjaga stabilitas 
nasional dan rasa persaudaraan 

antar sesama anak bangsa. “Kita boleh 
beda, pilihan kita juga boleh beda, tapi 
kalau saya suka minum teh sedangkan 
anda suka minum kopi, apa kita harus 
lantas bermusuhan? Tentu tidak,” kata 
Luhut. Presiden Joko Widodo tak 
ketinggalan memaknai perayaan Tahun 
Baru China atau Imlek Melalui akun resmi 
Instagram-nya, Jokowi menyampaikan 
ucapan selamat bagi mereka yang 
merayakan pergantian tahun kalender 
bulan tersebut. "Selamat Tahun Baru 
Imlek 2570 bagi yang merayakan. 
Semoga di tahun baru ini, persaudaraan 
kita menjadi lebih erat, penuh sukacita, 
berlimpah cinta dan kedamaian," tulis 
sang presiden dalam postingan yang 
diunggah Selasa pagi. Ucapan tersebut 
menyertai gambar karikatur dirinya yang 
sedang menyentuh barongsai sambil 
berucap " Gong xi fa cai". Unggahan 
tersebut bernuansa merah dan emas 
khas Imlek. Situs Sekretariat Kabinet 
menyebutkan bahwa penyelenggaraan 
kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan 
adat istiadat China, menurut Diktum 
Ketiga Keputusan Presiden Nomor 6 
Tahun 2000, dilaksanakan tanpa 
memerlukan izin khusus sebagaimana 
berlangsung selama ini. 

"Penyelenggaraan kegiatan agama, 
kepercayaan, dan adat istiadat, pada 
hakikatnya merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari hak asasi manusia," 
bunyi 
klausul 
menimban
g dalam 
Keppres 
yang 
ditandatan
gani 
Presiden 
ke-4 
Republik 
Indonesia, 
Abdurrahm
an Wahid, 
pada 
tanggal 17 
Januari 
2000. 
Peringatan Imlek atau Tahun Baru China 
kemudian ditetapkan Presiden 
Abdurrahman Wahid sebagai hari libur 
melalui Keputusan Presiden Nomor 19 
Tahun 2001, tanggal 9 April 2001. 
Kemudian, di era Presiden ke-5 
Republik Indonesia, Megawati 
Soekarnoputri, Imlek ditetapkan sebagai 
Hari Libur Nasional tahun 2002, dan 

berlaku mulai tahun 2003 sampai 
sekarang, tulis Sekretariat Kabinet.

capres Prabowo Subianto

Gus Dur adalah pahlawan 
Imlek. Dia adalah sosok pejuang kaum 
minoritas. Ia mendedikasikan dirinya 
demi kepentingan kaum yang dianggap 
minoritas. Gus Dur menjadi sosok yang 
membebaskan etnis Tionghoa dari 

 
Selain itu,  
mengucapkan selamat tahun baru 

Imlek 
melalui 
Instagra
m-nya. 
Prabowo 
mengun
ggah 
ucapan 
selamat 
itu 
dalam 
Insta 
Story-
nya 
yang 
berbentu
k seperti 
poster 

digital. "Selamat Tahun Baru Imlek, 
untuk saudara-saudara yang 
merayakannya," tulis capres nomor 
urut 02 itu. 
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berlaku mulai tahun 2003 sampai 
sekarang, tulis Sekretariat Kabinet.

capres Prabowo Subianto

Gus Dur adalah pahlawan 
Imlek. Dia adalah sosok pejuang kaum 
minoritas. Ia mendedikasikan dirinya 
demi kepentingan kaum yang dianggap 
minoritas. Gus Dur menjadi sosok yang 
membebaskan etnis Tionghoa dari 
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digital. "Selamat Tahun Baru Imlek, 
untuk saudara-saudara yang 
merayakannya," tulis capres nomor 
urut 02 itu. 
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cengkeraman. Politik sekarang bisa 
dinikmati dan dijalankan oleh orang 
keturunan Tionghoa, itu karena Gus Dur. 
Lihat saja salah seorang yang paling 
mantap dalam menjalankan kepentingan 
bangsa dan negara. Siapa lagi kalau 
bukan Basuki Tjahaja Purnama. Ahok 
yang bernama asli Basuki Tjahaja 
Purnama yang sekarang ingin dipanggil 
BTP, adalah produk dan anak ideologis 
dari Gus Dur. Berbicara mengenai 
ideologi imlek, tentu tidak terlepas dari 
kepercayaan agama. Tapi saat ini, Imlek 
menjadi sebuah kepercayaan 
kebudayaan. Bagi Gus Dur, Imlek dan 
tradisi barongsai merupakan bagian dari 
kebudayaan. Jika dikelola dengan baik 
dan benar, dapat menjadi sarana 
menyebarkan nilai-nilai kebaikan. kalimat 
Gus Dur yang sangat memberkati ialah.  
Memuliakan manusia, berarti 
memuliakan Penciptanya. Merendahkan 
dan menistakan manusia, berarti 
merendahkan dan menistakan 
Penciptanya.  Indonesia bukan negara 
agama tapi negara beragama. Ada 6 
agama yang diakui di Indonesia, jadi akui 
agama yang lain. Betapa kita seharusnya 

mengucap syukur dilahirkan di bumi 
Indonesia yang beragam ini. Dimana 
disetiap perayaan agama saudara kita, 
paling tidak kita bisa merasakan 
sukacita yang sama, tanpa harus 
mengimaninya. Mencoba 
menyimpulkan dari pemahaman Gus 
Dur tentang pluralisme, bahwa Gus Dur 
tampak lebih mengutamakan keutuhan 
dan kedamaian bangsa dengan tanpa 
kehilangan identitas dan keyakinannya. 
Meski dia menganggap agama yang 
dianutnya paling benar, bukan berarti 
secara psikologis pergaulannya dengan 
semua pihak yang beragam latar 
belakang, baik sosial, budaya, ras, 
golongan,termasuk agama terhambat, 
demi kemajuan peradaban bangsa. Kita 
mungkin bisa belajar dari sosok Gus 
Dur dan melihat kebesaran Gus Dur. 
Dia adalah sosok yang memang layak 
disebut sebagai Bapak Bangsa, Bapak 
Pluralisme, dan bahkan menerima gelar 
Pahlawan Nasional.
 Semoga perayaan imlek di Indonesia, 
membawa berkat bagi kita semua. 
Semoga semua orang menjadi 
terberkati di tahun babi.
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Internasional

Indonesia dan Swiss telah 
menandatangani perjanjian bantuan 
hukum timbal balik, atau dikenal 
dengan mutual legal assistance. 
Terdapat 39 pasal dalam perjanjian 
tersebut yang mengatur bantuan hukum 
mengenai pelacakan, pembekuan, 
penyitaan hingga perampasan aset 
hasil tindak kejahatan.Pembahasan 
hingga bermuara tanda tangan 
perjanjian tersebut tidak dilakukan 
singkat. Ada dua kali putaran 
perundingan, yakni di Bali dan di Bern, 
Swiss.Direktur Advokasi Pusat Kajian 
Anti korupsi Universitas Gadjah Mada, 
Oce Madril menilai penandatanganan 
perjanjian MLA menunjukan indikasi 
banyak aset 'kotor' warga negara 
Indonesia yang tersimpan di Swiss
"Itu salah satu tujuannya 
(penandatanganan perjanjian MLA) 
karena kita tahu Swiss menjadi negara 
yang paling aman untuk menyimpan 
aset dari hasil kejahatan karena 
ketatnya sistem perbankan mereka, 
sehingga ini perlu didorong adanya 

kerjasama hukum," kata Oce kepada 
merdeka.com, Selasa (5/2) malam.
Saking ketatnya sistem perbankan 
negara pengekspor cokelat terbesar itu, 
Oce menduga nilai aset warga negara 
Indonesia yang tersimpan di sana sangat 
besar. Oleh sebab itu, imbuhnya, 
penandatanganan MLA menjadi jalan 
pembuka bagi pemerintah menarik aset 
khususnya yang terindikasi diperoleh 
dari tindak kejahatan.Nantinya setelah 
MLA ditandatangani, kata Oce, 
pemerintah harus menyiapkan teknis 
hukum perkara jika ingin menarik aset 
para terduga pelaku tindak pidana 
korupsi."Disiapkan perkara hukumnya, 
didakwakan, setelah ada putusan 
pengadilan itu menjadi dasar kita 
mendapat akses perbankan WNI yang 
dianggap melakukan kejahatan," 
tandasnya.Ketua Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Kiagus Ahmad Badaruddin mengamini 
adanya penandatanganan perjanjian 
MLA menjadi angin segar bagi aparat 
penegak hukum mengejar aset yang 

Alasan Swiss Tempat Aman Untuk Simpan Uang
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Tenggorokan yang kering bisa 
menyebabkan iritasi dan kadang terasa 
sangat menyakitkan. Biasanya, 
tenggorokan kering memang bukan 
suatu kondisi yang mengkhawatirkan, 
namun kehadirannya tentu membuat 
seseorang merasa tak nyaman.
Walau begitu, Anda tidak boleh 
menganggap enteng tenggorokan yang 
kering. Ada beberapa langkah 
pencegahan agar tenggorokan kering 
tidak 
sampai 
menggang
gu Anda. 
Namun, 
sebelum 
mengetahu
i langkah 
pencegaha
n dan 
mengatasi
nya, ada 
baiknya 
Anda 
mengetahu
i, apa saja 
penyebab 
tenggorokan 
yang kering.
Tidur dengan mulut terbuka
Ini merupakan salah satu alasan 
tersering di balik tenggorokan yang 
terasa kering. Tanpa sadar, mulut kita 
terbuka seiring dengan tidur kita yang 
nyenyak. Namun ternyata hal ini dapat 
menyebabkan tenggorokan Anda 
menjadi kering. Hal ini karena selama 
tertidur, udara di luar mengeringkan air 
liur di mulut Anda, dan pada akhirnya, 
Anda terbangun dengan tenggorokan 
yang kering.
Flu
Flu juga bisa menjadi alasan mengapa 

Penyebab Tenggorokan Kering
tenggorokan Anda terasa keirng. Flu 
merupakan penyakit pernapasan, saat 
Anda terserang flu, maka Anda juga 
mungkin menderita sakit tenggorokan. 
Namun, tenggorokkan kering bukan 
satu-satunya gejala flu. Flu memiliki 
gejala lain yang lebih serius.
Alergi
Terkadang, hal-hal di sekitar dapat 
menyebabkan reaksi alergi pada tubuh 
kita. Alergi musiman atau demam juga 

dapat menjadi 
alasan di balik 
tenggorokan 
yang kering 
dan gatal. Hal 
ini disebabkan 
oleh reaksi 
berlebihan dari 
sistem 
kekebalan 
tubuh terhadap 
zat-zat yang 
biasanya tak 
berbahaya di 
sekitar kita. 
Alergi ini pun 
pada akhirnya 
juga bisa 

membuat Anda sakit tenggorokan.
Dehidrasi
Dehidrasi juga menjadi salah satu alasan 
paling umum saat seseorang mengalami 
sakit tenggorokan. Anda mungkin 
merasakan tenggorokan Anda sangat 
kering, karena tubuh Anda mengalami 
dehidrasi. Ketika tubuh mengalami 
dehidrasi, ia tidak menghasilkan air liur 
dalam jumlah yang normal.
 Jadi, ini lah yang mungkin dapat 
menyebabkan tenggorokan Anda terasa 
kering. Mulailah untuk rajin meminum air 
putih agar tubuh Anda tak mengalami 
dehidrasi.

dianggap berasal dari hasil kejahatan.
Bukan hanya menarik aset, Agus 
menuturkan, perjanjian MLA sesuai 
dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Permintaan Bantuan Timbal Balik di 
antaranya membantu proses hukum 
mencari barang bukti, atau 
menghadirkan saksi.
"Jadi MLA tidak hanya sekedar 
menarik aset saja, tapi juga 
bagaimana kita mendapat akses 
mencari barang bukti, menghadirkan 
saksi. Itu keuntungan lainnya," kata 
Agus.Diketahui, Senin (4/2), Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Yasonna Hamonangan Laoly 
menandatangani perjanjian MLA 
dengan Menteri Kehakiman Swiss 
Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, 
Swiss.Ruang lingkup bantuan timbal 
balik pidana yang luas ini merupakan 
salah satu bagian penting dalam 
rangka mendukung proses hukum 
pidana di negara peminta.Menteri 
Yasonna menyatakan perjanjian MLA 
ini dapat digunakan untuk memerangi 

kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud).
"Perjanjian ini merupakan bagian dari 
upaya Pemerintah Indonesia untuk 
memastikan warga negara atau badan 
hukum Indonesia mematuhi peraturan 
perpajakan Indonesia dan tidak melakukan 
kejahatan penggelapan pajak atau 
kejahatan perpajakan lainnya," ujar 
Menkumham dalam siaran pers yang 
diterima merdeka.com, Selasa (5/2).
Atas usulan Indonesia, perjanjian yang 
ditandatangani tersebut menganut prinsip 
retroaktif. 
Prinsip tersebut memungkinkan untuk 
menjangkau tindak pidana yang telah 
dilakukan sebelum berlakunya perjanjian 
sepanjang putusan pengadilannya belum 
dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna 
menjangkau kejahatan yang dilakukan 
sebelum perjanjian ini.
Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan 
perjanjian MLA yang ke-10 yang 
ditandatangani Pemerintah RI (Asean, 
Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, 
Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss 
adalah perjanjian MLA yang ke-14 dengan 
negara non-Eropa. 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com
15

Info SIP

16

Tenggorokan yang kering bisa 
menyebabkan iritasi dan kadang terasa 
sangat menyakitkan. Biasanya, 
tenggorokan kering memang bukan 
suatu kondisi yang mengkhawatirkan, 
namun kehadirannya tentu membuat 
seseorang merasa tak nyaman.
Walau begitu, Anda tidak boleh 
menganggap enteng tenggorokan yang 
kering. Ada beberapa langkah 
pencegahan agar tenggorokan kering 
tidak 
sampai 
menggang
gu Anda. 
Namun, 
sebelum 
mengetahu
i langkah 
pencegaha
n dan 
mengatasi
nya, ada 
baiknya 
Anda 
mengetahu
i, apa saja 
penyebab 
tenggorokan 
yang kering.
Tidur dengan mulut terbuka
Ini merupakan salah satu alasan 
tersering di balik tenggorokan yang 
terasa kering. Tanpa sadar, mulut kita 
terbuka seiring dengan tidur kita yang 
nyenyak. Namun ternyata hal ini dapat 
menyebabkan tenggorokan Anda 
menjadi kering. Hal ini karena selama 
tertidur, udara di luar mengeringkan air 
liur di mulut Anda, dan pada akhirnya, 
Anda terbangun dengan tenggorokan 
yang kering.
Flu
Flu juga bisa menjadi alasan mengapa 

Penyebab Tenggorokan Kering
tenggorokan Anda terasa keirng. Flu 
merupakan penyakit pernapasan, saat 
Anda terserang flu, maka Anda juga 
mungkin menderita sakit tenggorokan. 
Namun, tenggorokkan kering bukan 
satu-satunya gejala flu. Flu memiliki 
gejala lain yang lebih serius.
Alergi
Terkadang, hal-hal di sekitar dapat 
menyebabkan reaksi alergi pada tubuh 
kita. Alergi musiman atau demam juga 

dapat menjadi 
alasan di balik 
tenggorokan 
yang kering 
dan gatal. Hal 
ini disebabkan 
oleh reaksi 
berlebihan dari 
sistem 
kekebalan 
tubuh terhadap 
zat-zat yang 
biasanya tak 
berbahaya di 
sekitar kita. 
Alergi ini pun 
pada akhirnya 
juga bisa 

membuat Anda sakit tenggorokan.
Dehidrasi
Dehidrasi juga menjadi salah satu alasan 
paling umum saat seseorang mengalami 
sakit tenggorokan. Anda mungkin 
merasakan tenggorokan Anda sangat 
kering, karena tubuh Anda mengalami 
dehidrasi. Ketika tubuh mengalami 
dehidrasi, ia tidak menghasilkan air liur 
dalam jumlah yang normal.
 Jadi, ini lah yang mungkin dapat 
menyebabkan tenggorokan Anda terasa 
kering. Mulailah untuk rajin meminum air 
putih agar tubuh Anda tak mengalami 
dehidrasi.

dianggap berasal dari hasil kejahatan.
Bukan hanya menarik aset, Agus 
menuturkan, perjanjian MLA sesuai 
dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Permintaan Bantuan Timbal Balik di 
antaranya membantu proses hukum 
mencari barang bukti, atau 
menghadirkan saksi.
"Jadi MLA tidak hanya sekedar 
menarik aset saja, tapi juga 
bagaimana kita mendapat akses 
mencari barang bukti, menghadirkan 
saksi. Itu keuntungan lainnya," kata 
Agus.Diketahui, Senin (4/2), Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Yasonna Hamonangan Laoly 
menandatangani perjanjian MLA 
dengan Menteri Kehakiman Swiss 
Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, 
Swiss.Ruang lingkup bantuan timbal 
balik pidana yang luas ini merupakan 
salah satu bagian penting dalam 
rangka mendukung proses hukum 
pidana di negara peminta.Menteri 
Yasonna menyatakan perjanjian MLA 
ini dapat digunakan untuk memerangi 

kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud).
"Perjanjian ini merupakan bagian dari 
upaya Pemerintah Indonesia untuk 
memastikan warga negara atau badan 
hukum Indonesia mematuhi peraturan 
perpajakan Indonesia dan tidak melakukan 
kejahatan penggelapan pajak atau 
kejahatan perpajakan lainnya," ujar 
Menkumham dalam siaran pers yang 
diterima merdeka.com, Selasa (5/2).
Atas usulan Indonesia, perjanjian yang 
ditandatangani tersebut menganut prinsip 
retroaktif. 
Prinsip tersebut memungkinkan untuk 
menjangkau tindak pidana yang telah 
dilakukan sebelum berlakunya perjanjian 
sepanjang putusan pengadilannya belum 
dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna 
menjangkau kejahatan yang dilakukan 
sebelum perjanjian ini.
Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan 
perjanjian MLA yang ke-10 yang 
ditandatangani Pemerintah RI (Asean, 
Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, 
Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss 
adalah perjanjian MLA yang ke-14 dengan 
negara non-Eropa. 



18 17www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Pesawat yang ditumpangi Emiliano Sala 
telah ditemukan. Bagaimana kronologi 
hilangnya pesawat tersebut hingga 
berada di dasar laut.
Sudah dua pekan Sala dan seorang pilot 
di pesawat PA 46 Malibu menghilang. 
Kini, teka-teki keberadaan mereka sudah 
mulai menemui titik terang.
Kepala investigasi kecelakaan yang 
diinisiasi sendiri oleh keluarga Sala, 
David Mearns, mengonfirmasi penemuan 
pesawat di dasar laut melalui akun 
Twitternya pada Senin (4/2/2019) dinihari 
WIB.
Berikut kronologis kejadian hilangnya 
Sala:
Senin, 21 Januari 2019
Sala melakukan perjalanan dari Nantes 
ke Cardiff. Kepergian itu dilakukan 
setelah Sala dan FC Nantes 
menuntaskan transfer dengan Cardiff 
City.
Akan tetapi, Sala tak kunjung sampai ke 
Cardiff. Dilansir dari Mirror, pihak 
kepolisian Guerney, sebuah pulau di 
wilayah Prancis, mengungkapkan 
pesawat PA 46 Malibu yang ditumpangi 
Sala hilang kontak sejak jam 21.30, 
Senin (21/1/2019) waktu setempat. 
Pesawat bermesin tunggal tersebut 
hilang dari radar di dekat mercusuar 

Kronologi Hilangnya Pesawat Sala

Bola

Casquets yang berada di Alderney, 
Kepulauan Channel.
Rabu, 22 Januari 2019
Dilansir dari Ole.com, Emiliano Sala 
sempat mengirim pesan suara melalui 
WhatsApp sesaat sebelum pesawatnya 
yang dia tumpangi hilang. Dia sudah 
khawatir dengan kondisi pesawat 
sebelum terbang.
"Halo teman, bagaimana kabarmu, 
orang gila? Aku benar-benar lelah, aku 
di sini di Nantes melakukan sangat 
banyak hal dan itu tak akan pernah 
berhenti," ujar Sala dalam pesan suara 
yang dia kirimkan.
"Aku di sini, di pesawat yang sepertinya 
akan hancur, dan aku akan pergi ke 
Cardiff, gila, besok kami sudah mulai 
(berada di Cardiff), dan pada sore hari 
kami mulai berlatih bersama tim baruku 
(Cardiff City)", tuturnya.
Pesan tersebut diyakini dikirim Sala 
sesaat sebelum dia tinggal landas. 
“Bagaimana kabar kalian, semuanya 
baik-baik sajakan? Jika kalian tidak 
mendapat kabar lagi dari saya dalam 
satu atau satu setengah jam ke depan, 
saya tidak tahu apakah mereka akan 
mengirim seseorang untuk menemukan 
saya. Saya mulai ketakutan!" katanya 

Bila Anda memiliki kulit yang sensitif, 
maka Anda pun perlu melakukan 
pperawatan ekstra untuk mencegah 
terjadinya gangguan kulit, terutama 
kulit wajah. Sebab, kulit sensitif 
umumnya akan lebih mudah 
mengalami jerawat yang mengganggu. 
Selain memilih produk perawatan yang 
tepat, cara alami atau kebiasaan ini 
juga bisa menghindarkan Anda dari 
jerawat.
1. Cuci daerah rawan jerawat dua kali 
sehari
Mencuci wajah merupakan cara tepat 
untuk membuang sisa-sisa kotoran, 
minyak dan kulit mati. Namun, mencuci 
wajah terlalu sering juga dapat 
menyebabkan iritasi pada kulit. Pilih 
produk pembersih wajah yang 
bahannya aman, lembut dan bebas 
minyak, atau yang water based (bahan 
utamanya adalah air).
2. Gunakan produk yang aman
Bila ingin membeli produk perawatan 
wajah yang aman tanpa memerlukan 
resep dokter, pastikan krim atau gel 
tersebut mengandung benzoil 
peroksida atau asam salisilat sebagai 
bahan aktifnya untuk membantu 
mengurangi minyak berlebih pada kulit.
3. Hindari penggunaan foundation 
berlebihan saat menggunakan make 
up
Memilih foundation yang bentuknya 

Cara Menghindari Munculnya Jerawat

bedak lebih baik daripada yang berbentuk 
krim, karena risiko iritasi lebih mungkin 
terjadi bila Anda menggunakan basis make 
up dengan tekstur cair atau krim.
4. Bersihkan wajah dari make up sebelum 
tidur
Selelah apapun Anda, hindari tidur dengan 
membiarkan make up tetap menempel 
pada wajah. Penggunaan kosmetik saat 
tidur dapat menyumbat pori-pori yang 
terbuka di area wajah.
5. Rawat alat kosmetik dengan baik
Pastikan Anda selalu memerhatikan 
tanggal kadaluarsa alat kosmetik yang 
Anda gunakan dan rajinlah membersihkan 
alat kosmetik, seperti kuas dan aplikator 
secara teratur menggunakan sabun 
pembersih.
6. Waspada dengan bahan pakaian
Mulai dari masker, bandana, jilbab, sampai 
helm yang Anda gunakan sehari-hari. 
Rajinlah membersihkannya dan pastikan 
bahan yang digunakan tidak terlalu ketat 
dan dapat menyerap keringat dengan 
cepat.
7. Mandi setelah berolahraga
Setiap habis berolahraga maupun 
melakukan kegiatan yang berat, sebaiknya 
bersihkan seluruh tubuh Anda, termasuk 
area wajah. 
Sebab keringat dan minyak yang 
menempel pada kulit dapat memicu bakteri 
untuk berkembang sehingga menyebabkan 
timbulnya jerawat.
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Kronologi Hilangnya Pesawat Sala

Bola
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menambahkan.
Kamis, 24 Januari 2019
Sudah tiga hari proses pencarian 
pesawat yang ditumpangi Sala 
dilakukan. Peluang Sala dan pilot 
pesawat selamat dianggap sangat 
kecil, bahkan jika keduanya berhasil 
naik pelampung penyelamat yang 
berada di dalam pesawat
Kamis (24/1/2019) sore waktu 
setempat, pihak Kepolisian Guernsey 
akhirnya menghentikan pencarian 
pesawat yang ditumpangi Sala. Hal 
tersebut disampaikan Kapten David 
Barker lewat sebuah pernyataan di 
akun Twitter @GuernseyPolice.
Jumat, 25 Januari 2019
Keluarga Sala merespon keputusan 
kepolisian dan meminta pencarian 
terus dilakukan. 
Penghentian pencarian juga 
menggundang reaksi para 
pesepakbola.
Lionel Messi, Gonzalo Higuain, sampai 
Nicolas Otamendi membuat 
pernyataan langsung agar pencarian 
terus dilakukan.
Sabtu, 26 Januari 2019
Keluarga dan kerabat secara mandiri 
melanjutkan proses pencarian Emiliano 
Sala. Keluarga dan kerabat 
menggalang kampanye dukungan 
dana pencarian lewat situs GoFundMe.
Senin, 27 Januari 2019
Pencarian Sala dinyatakan bakal 
kembali dilakukan pada akhir pekan, 
Minggu (3/2/2019). Pencarian 

dilakukan secara mandiri dengan 
bantuan Blue Water Recoveries lewat 
sumbangan dana yang digalang keluarga 
Sala.
David Mearns, yang memimpin 
pencarian, yakini setiap pesawat hilang 
paling buruknya akan ada di kedalaman 
120 meter.
Rabu, 30 Januari 2019
Ada perkembangan baru terkait 
pencarian Emiliano Sala. Puing pesawat 
yang ditumpangi striker Cardiff City itu 
ditemukan.
AAIB mendapati puing-puing di antaranya 
dua bantal kursi pesawat di pantai dekat 
kota Surtainville, Semenanjung Cotentin, 
Prancis. AAIB meyakini bahwa barang-
barang yang ditemukan berasal dari 
pesawat nahas itu.
Senin, 4 Februari 2019
Pesawat yang ditumpangi Sala akhirnya 
ditemukan di dasar laut dekat Channel 
Islands. Hal tersebut disampaikan oleh 
David Mearns lewat akun Twitter 
pribadinya, Senin (4/2/2019) dinihari.
“Pesawat yang membwa Emiliano Sala 
dan dipiloti oleh David Ibbotson sudah 
ditemukan lokasinya pagi ini (Minggu) 
oleh FPV Morven. Setelah disepakati 
dengan AAIB (Air Accidents Investigation 
Branch) mereka mengubah posisi GEO 
OCEAN III ke lokasi tersebut dan kami 
memberikan indetifikasi visual yang 
didapat ROV (kendaraan bawah laut 
yang dikendalikan menggunakan remote 
control) pada mereka," demikian cuitan 
Mearn di akun Twitternya.

Suasana perayaan pergantian tahun baru 
menurut kepercayaan Tionghoa di Wihara 
Satya Budhi tampak seperti biasanya. 
Para jemaat bersembahyang di rumah 
ibadah sambil memanjatkan doa. Situasi 
mendadak berubah panik saat terjadi 
kebakaran 
di 
kelenteng 
yang 
berada di 
kawasan 
Jalan 
Kelenteng, 
Kelurahan 
Ciroyom, 
Kecamatan 
Andir, Kota 
Bandung, 
Selasa 
(5/2) siang.
Para 
jemaat 
yang 
tadinya khusyuk beribadah, berhamburan 
keluar untuk menyelamatkan diri. Si jago 
merah melalap bangunan bagian 

Wihara Satya Budhi Bandung Kebakaran

Tanah Air

belakang yang merupakan tempat 
pembakaran lilin.
Asoey (63), petugas di wihara tersebut 
menyaksikan api terus merembet ke 
sejumlah bangunan wihara lain, seperti 
Wihara Samudra Bhakti dan bangunan 

kantor 
sekretaris
."Pada 
saat 
kejadian 
kebakara
n, jemaat 
sedang 
sembahy
ang. 
Sementar
a apinya 
semakin 
membesa
r, 
otomatis 
yang lagi 
ibadah 

membakar dupa disuruh keluar," 
katanya.Asoey pun mengaku ikut 
membantu menyirami air di titik lokasi 
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kebakaran menggunakan alat 
pemadam api ringan. Namun, api 
terus membesar sehingga upaya 
pertolongan dilakukan dengan 
menghubungi Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Bandung.
Ia mengatakan 
api pertama 
kali terlihat di 
ruangan lilin 
yang berada di 
area 
penyimpanan 
lilin, tepatnya 
di belakang 
wihara. 
Sehingga 
kemungkinan 
besar hal itulah 
yang 
menyebabkan 
kebakaran.
"Penyebab sementara diduga api 
berasal dari lilin yang sedang 
dinyalakan. Tidak ada korban dari 
jemaat karena ketika kebakaran telah 
dievakuasi keluar bangunan," ujarnya.
Pengurus Wihara Dharma Ramsi yang 
masih satu yayasan dengan wihara 
yang terbakar, Budi Hartanto, 
mengatakan bahwa bangunan 
tersebut sudah berusia ratusan tahun.

Dikerahkan
Wihara Satya Budhi seperti diketahui 
berada di dalam komplek kelenteng. 
Selain wihara tersebut, ada dua bangunan 
yang berfungsi sebagai tempat ibadah 
yaitu Wihara Buddha Gaya dan Wihara 

Samudra Bhakti.
Khusus untuk 
Wihara Satya 
Budhi, bangunan 
ini termasuk cagar 
budaya berstatus 
A. Usia kelenteng 
ini sudah ratusan 
tahun. Pendirinya 
ialah Tay Han Hap 
yang membangun 
kelenteng pada 
1865. Semula 
nama kelenteng 
ini bernama kuil 

Hiap Thian Kiong.
"Betul, jadi bangunan Vihara Satya Budhi 
ini termasuk dalam heritage tipe A," kata 
Budi.Budi menambahkan kebakaran ini 
baru terjadi pertama kali di wihara ini. 
Ruangan pembakaran lilin, menurut dia, 
ditutupi tembok bagian sisi kanan kiri. 
Namun pada bagian atas, kondisinya 
terbuka tanpa atap.
"Baru pertama kali. Belum pernah begini 
(kebakaran) sebelumnya," ujarnya.

Warga yang berdatangan ke Vihara 
Dharma Bhakti, Jakarta Barat, tak hanya 
untuk beribadah merayakan Tahun Baru 
Imlek. Ada juga sejumlah warga yang 
tidak merayakan Imlek sengaja datang 
untuk meminta angpao.Petugas 
Pelindungan Masyarakat (Linmas) RW 
03 Glodok 
Nurhasan 
mengatakan 
para warga yang 
meminta angpao 
itu mulai 
berdatangan 
sejak Senin (4/2) 
sore. Nurhasan 
menyebut 
kurang-lebih ada 
1.000 warga 
yang 
dikumpulkan di 
halaman Vihara 
Dharma Bhakti.
"Ini 
kemungkinan 
ada 1.000 orang," kata Nurhasan di 
halaman Vihara Dharma Bakti, Jalan 
Kemenangan III, Glodok, Jakarta Barat, 
Selasa (5/2/2019).
Warga mulai berkumpul di halaman 
Vihara Dharma Bakti untuk meminta 

Warga Antri Minta Angpao Saat Imlek

angpao.Nurhasan mengatakan warga-
warga itu datang dari berbagai daerah. 
Menurutnya, kondisi seperti ini sudah 
berlangsung selama bertahun-tahun.
Pengelola vihara memang tidak 
mengizinkan para warga yang meminta 
angpao itu berkeliling. Tujuannya agar 

tidak para warga 
yang sedang 
beribadah."Nggak 
boleh minta-minta 
keliling, harus 
menunggu di sini," 
tambahnya.Selain 
itu, Nurhasan 
mengatakan, 
pihak keamanan 
sudah 
menyediakan 
tempat untuk 
warga yang ingin 
memberikan 
angpao. Nantinya, 
setelah uang 
terkumpul akan 

dibagikan ke para 
pengemis."Dikumpulkan dulu uangnya 
nanti kita bagikan. Kami sebelumnya 
memberi tahu pengunjung. Kalau ingin 
memberikan uang kita sediakan 
baskom," tuturnya.

Tanah Air
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Warga Antri Minta Angpao Saat Imlek

angpao.Nurhasan mengatakan warga-
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tidak para warga 
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dibagikan ke para 
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Tanah Air
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Untuk Anda yang telah memiliki 
perangkat iPhone atau berkesempatan 
untuk membeli versi bekas dari 
perangkat Apple ini, berikut ada cara 
untuk mencari tahu bahwa gadget 
tersebut ori atau tidak.
Smartphone berlogo buah Apel ini 
memang begitu diminati oleh banyak 
orang. Sayangnya dengan tingginya 
antusias orang-orang untuk memiliki 
iPhone membuat banyak orang 
membuat replika iPhone yang dibuat 
mirip semirip mungkin dengan aslinya.
Sekilas tampilan iPhone replika hampir 
sama dengan yang aslinya. Namun, 
Anda tetap bisa membedakan keduanya 
melalui berbagai macam cara. Salah 
satu cara membedakannya tersebut 
adalah dengan mengecek nomor imei 
iPhone Anda.
Imei adalah singkatan dari International 
Mobile Equipment Identity. Dengan kata 
lain, imei adalah kode produksi yang 
membedakan satu perangkat dengan 
perangkat yang lainnya sehingga tidak 
ada satupun perangkat yang memiliki 
imei yang sama.

Cara Mengetahui iPhone Asli Atau Palsu

Nah, saat Anda hendak membeli iPhone, 
sebaiknya hal yang perlu diperhatikan 
terlebih dahulu adalah apakah imei pada 
body handphone yang Anda inginkan itu 
tertera sama dengan yang di kotaknya. 
Penjual juga kerap kali mencatat imei 
untuk keperluan garansi iPhone atau 
semua merk smartphone lainnya.
Untuk mengetahui keaslian perangkan 
iPhone, berikut cara cek imei seperti 
yang dikutip dari Liputan6.com, Jum'at 
(25/1/2019).
1. Melalui Sistem iPhone
Cara paling mudah mengecek imei 
adalah melalui pengaturan sistem 
iPhone. Caranya, Masuk ke 'Settings', 
lalu buka 'General', dan lanjutkan ke 
'About'. Pada menu 'About' carilah imei 
dari iPhone Anda tersebut. Selain imei, 
Anda juga bisa mengecek ICCID melalui 
cara ini.
2. Melalui Fisik iPhone
Imei juga tertera pada bagian fisik 
iPhone. Untuk melihat imei di fisik 
iPhone, Anda harus membuka casing 
bagian belakang dan tanggalkan baterai 
yang terpasang disana. Pada umumnya, 

Jual Buku 
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nomor imei Anda akan tertera di dekat 
slot SIM card.
3. Melalui Kode Khusus
Cara ini sangat efektif untuk 
mengecek imei di semua jenis ponsel, 
termasuk iPhone. Caranya buka menu 
calls seperti ketika Anda ingin 
melakukan panggilan telepon, lalu 
ketik kode *#06#, maka layar akan 
menampilkan nomor imei dari 
smartphone Anda.
4. Melalui iTunes
iTunes tidak 
hanya 
berfungsi 
untuk 
mengisi 
musik ke 
iPhone Anda. 
Software 
resmi dari 
Apple ini 
juga dapat 
mengecek 
imei di 
iPhone. 
Caranya pun 
cukup 
mudah, 
sambungkan saja iPhone ke komputer 
yang sudah diinstal iTunes.
Selanjutnya, jika berhasil terkoneksi, 
klik 'Library' pada iTunes, maka 
secara otomatis data dari iPhone akan 
ditampilkan di layar, termasuk nomor 
imei iPhone tersebut. Jika Anda sudah 
mengetahui nomor imei dari iPhone 
tersebut, maka Anda bisa segera 
mencocokkannya dengan dusbook 
dari iPhone itu. iPhone yang asli akan 
memiliki nomor imei yang sama di 
bagian fisik, dusbook, dan sistem.
Fungsi Imei
Imei merupakan bagian penting di 
setiap smartphone atau ponsel. 
Namun, tidak banyak orang 
menyadari betapa pentingnya 
keberadaan imei ini. Orang-orang 
seringkali tidak melakukan 
pengecekan terlebih dahulu ketika 
membeli iPhone atau gadget lainnya. 
Padahal, toko penjual gadget Apple 
yang resmi pun tidak dapat menjamin 
bahwa iPhone Anda 100 persen asli.

Selain digunakan untuk membedakan 
iPhone asli atau palsu, imei juga 
bermanfaat untuk mengatasi pencuri 
yang mengambil iPhone Anda.
Caranya ketika mengetahui iPhone 
Anda dicuri, maka segera laporkan 
permasalahan ini ke provider operator 
seluler yang Anda gunakan. Tak butuh 
waktu lama, pihak provider Anda akan 
melacak keberadaan iPhone yang dicuri 
tadi.
Di samping itu, pihak provider juga 

dapat 
memb
antu 
pembl
okiran 
semen
tara 
pada 
iPhone 
yang 
dicuri. 
Pencur
i tidak 
dapat 
mengg
unaka

n iPhone tersebut dalam jangka waktu 
panjang.
Lokasi atau keberadaan dari pencuri 
tersebut bisa dilacak melalui kantor 
provider yang Anda gunakan. 
Pengecekan imei ini sangat penting 
dilakukan ketika Anda hendak membeli 
iPhone atau smartphone lainnya. Oleh 
karena itu, Anda harus melakukan 
pembelian gadget secara offline agar 
mampu membedakan iPhone yang asli 
atau yang palsu.
Ada beberapa situs belanja online yang 
menawarkan potongan harga iPhone 
yang cukup miring. Namun, Anda tak 
perlu terburu-buru untuk membeli 
iPhone tersebut. Anda harus mengecek 
terlebih dahulu keasliannya. Hal ini tentu 
saja tidak bisa Anda lakukan jika Anda 
membeli iPhone secara online.
Imei pada ponsel ini juga digunakan 
untuk mengungkap kasus kejahatan 
oleh polisi. Salah satunya untuk 
mendeteksi keberadaan dari pencuri 
ponsel untuk melacak lokasi.

Setelah tertunda akibat penutupan 
pemerintahan, Presiden Donald Trump 
menyampaikan pidato kenegaraannya di 
hadapan Kongres Amerika Serikat, 
Selasa (5/2). Namun, Trump justru 
kembali mendesak pembangunan 
tembok di sepanjang perbatasan dengan 
Meksiko, isu yang memicu government 
shutdown.
“Di masa lalu, kebanyakan orang di 
dalam ruangan ini ingin pembangunan 
tembok, tapi tembok yang layak tak 
pernah dibangun. Tembok itu akan 
dibangun," ujar Trump sebagaimana 
dikutip Reuters.
Isu pembangunan tembok menjadi 
sorotan dalam pemerintahan Trump 
belakangan ini karena sempat membuat 
Kongres tak menyepakati rencana 
anggaran sehingga memicu government 
shutdown terlama dalam sejarah 
AS.Kubu Partai Republik berkeras 
memenuhi permintaan Trump untuk 
menyediakan US$5,7 miliar atau setara 
Rp72,8 triliun sebagai dana 

Trump Bersikeras Bangun Tembok Meksiko

pembangunan tembok.
Namun, Partai Demokrat menganggap 
dana itu terlalu besar dan hanya 
menghamburkan anggaran. 
Ketidaksepakatan ini membuat 
pemerintahan terpaksa ditutup sejak 
Desember hingga akhir Januari.Kedua 
kubu akhirnya mencapai kesepakatan 
untuk membuka pemerintahan 
sementara hingga pertengahan Februari 
dengan jaminan Kongres akan 
membahas dana pembangunan tembok.
Menjelang tenggat waktu pada 15 
Februari, Trump pun mengajak seluruh 
kubu di Kongres untuk bekerja sama 
demi mencapai kesepakatan mengenai 
pendanaan pembangunan tembok yang 
ia ajukan guna membendung arus 
imigran ilegal ini.
"Secara sederhana, tembok itu berguna 
dan tembok itu menyelamatkan nyawa. 
Jadi mari bekerja sama, berkompromi, 
dan mencapai kesepakatan yang benar-
benar akan membuat Amerika aman," 
ucap Trump. 
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Komisioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan 
alokasi waktu debat kedua pilpres 
tetap selama 90 menit. Alokasi waktu 
tersebut, kata Wahyu merupakan 
waktu bersih debat dalam enam 
segmen, di luar alokasi waktu iklan.
“Kalau durasi debat, kemungkinan 
akan 90 menit, ini bersih, belum 
termasuk iklan. 
Hanya hanya saja, dari 90 menit itu 
nanti terbagi dalam enam segmen," 
ujar Wahyu di Kantor KPU, Jalan Imam 
Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa 
(5/2).Wahyu mengatakan kemungkinan 
alokasi waktu tiap segmen akan 
berubah, ada segmen yang ditambah 
waktunya dan ada segmen yang 
waktunya dikurangi. Yang pasti, kata 
Wahyu, alokasi waktu yang sedikit 
panjang adalah segmen keempat di 
mana capres akan melakukan debat 
bebas.“Dalam 90 menit itu ada sesi 
yang berubah, yaitu sesi keempat. 
 Itu formatnya baru, akan sangat 
longgar, memungkinkan kandidat 
berdebat secara terbuka, mereka 

KPU : Durasi Debat Kedua Tetap 90 Menit

tampil lebih rileks dan pemirsa juga 
akan lebih nyaman,” ungkap 
Wahyu.Lebih lanjut, Wahyu 
mengatakan pengaturan teknis terkait 
alokasi waktu antara segmen pada 
debat kedua akan dibahas lagi 
bersama TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, 
BPN Prabowo-Sandiaga Uno dan 
media penyelenggara akan menggelar 
rapat pada Rabu (6/2) sore.
"Kami akan membahas persiapan 
teknis penyelenggaraan debat kedua. 
Karena secara teknis ada hal-hal yang 
belum tuntas pembahasannya. Maka 
besok kami lanjutkan rapat 
pembahasan itu," tutur Wahyu.
KPU, kata Wahyu, juga akan 
menfasilitasi delapan panelis yang 
sudah ditetap secara resmi oleh KPU 
melakukan FGD dengan sejumlah 
pakar dan akademisi untuk 
memperkaya wawasan mereka dalam 
menyusun pertanyaan debat kedua ini. 
Menurut Wahyu, FGD akan digelar 
antara tanggal 6 Februari sampai 9 
Februari 2019, dengan mengundang 
sekitar 15 orang yang kompeten 

Komisi Pemberantasan Korupsi 
memanggil Ketua Komite Nasional 
Olahraga Indonesia (KONI) Pusat Tono 
Suratman hari ini. Tono dipanggil KPK 
guna diperiksa sebagai saksi.
"Tono akan diperiksa sebagai saksi 
untuk tersangka EFH terkait dengan 
penyaluran bantuan dari pemerintah 
melalui Kementerian Pemuda dan 
Olahraga kepada KONI pada tahun 
anggaran 2018," kata Juru Bicara KPK 
Febri Diansyah melalui keterangan 
tertulisnya, Rabu (6/2).
KPK telah menetapkan Sekretaris 
Jenderal Komite Nasional Olahraga 
Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy 
(EFH) dan Bendahara Umum KONI 
Jhonny E Awuy sebagai tersangka 
pemberi suap kepada para penerima 
yaitu Deputi IV Kementerian Pemuda 
dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi 
Purnomo (AP). Adhi Purnomo adalah 
pejabat pembuat komitmen pada 
Kemenpora. Dalam kasus ini KPK juga 
menetapkan staf Kementerian Pemuda 
dan Olahraga Eko Triyanto (ET).
Adhi Purnomo, Eko Triyanto, dan 
kawan-kawan diduga menerima 
pemberian senilai Rp318 juta dari 

KPK Panggil Ketua KONI Pusat

pejabat KONI terkait dengan hibah 
pemerintah ke KONI melalui Kemenpora.
Mulyana diduga menerima uang dalam 
bentuk kartu ATM dengan saldo sekitar 
Rp100 juta terkait dengan penyaluran 
bantuan dari pemerintah melalui 
Kemenpora kepada pihak KONI pada 
tahun anggaran 2018.
Sebelumnya, Mulyana telah menerima 
pemberian lainnya yaitu pada April 2018 
berupa satu unit mobil Toyota Fortuner, 
Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta 
dari Jhonny E Awuy, dan September 2018 
menerima satu unit ponsel pintar merek 
Samsung Galaxy Note 9.
Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI 
yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 
miliar. Pada tahap awal, diduga KONI 
mengajukan proposal kepada Kemenpora 
untuk mendapatkan dana hibah tersebut. 
Diduga pengajuan dan penyaluran dana 
hibah sebagai 'akal-akalan' dan tidak 
didasari kondisi yang sebenarnya.
Sebelum proposal diajukan, diduga telah 
ada kesepakatan antara pihak 
Kemenpora dan KONI untuk 
mengalokasikan fee sebesar 19,13 
persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, 
yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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Wahyu, alokasi waktu yang sedikit 
panjang adalah segmen keempat di 
mana capres akan melakukan debat 
bebas.“Dalam 90 menit itu ada sesi 
yang berubah, yaitu sesi keempat. 
 Itu formatnya baru, akan sangat 
longgar, memungkinkan kandidat 
berdebat secara terbuka, mereka 

KPU : Durasi Debat Kedua Tetap 90 Menit

tampil lebih rileks dan pemirsa juga 
akan lebih nyaman,” ungkap 
Wahyu.Lebih lanjut, Wahyu 
mengatakan pengaturan teknis terkait 
alokasi waktu antara segmen pada 
debat kedua akan dibahas lagi 
bersama TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, 
BPN Prabowo-Sandiaga Uno dan 
media penyelenggara akan menggelar 
rapat pada Rabu (6/2) sore.
"Kami akan membahas persiapan 
teknis penyelenggaraan debat kedua. 
Karena secara teknis ada hal-hal yang 
belum tuntas pembahasannya. Maka 
besok kami lanjutkan rapat 
pembahasan itu," tutur Wahyu.
KPU, kata Wahyu, juga akan 
menfasilitasi delapan panelis yang 
sudah ditetap secara resmi oleh KPU 
melakukan FGD dengan sejumlah 
pakar dan akademisi untuk 
memperkaya wawasan mereka dalam 
menyusun pertanyaan debat kedua ini. 
Menurut Wahyu, FGD akan digelar 
antara tanggal 6 Februari sampai 9 
Februari 2019, dengan mengundang 
sekitar 15 orang yang kompeten 

Komisi Pemberantasan Korupsi 
memanggil Ketua Komite Nasional 
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Purnomo (AP). Adhi Purnomo adalah 
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pejabat KONI terkait dengan hibah 
pemerintah ke KONI melalui Kemenpora.
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berupa satu unit mobil Toyota Fortuner, 
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dari Jhonny E Awuy, dan September 2018 
menerima satu unit ponsel pintar merek 
Samsung Galaxy Note 9.
Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI 
yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 
miliar. Pada tahap awal, diduga KONI 
mengajukan proposal kepada Kemenpora 
untuk mendapatkan dana hibah tersebut. 
Diduga pengajuan dan penyaluran dana 
hibah sebagai 'akal-akalan' dan tidak 
didasari kondisi yang sebenarnya.
Sebelum proposal diajukan, diduga telah 
ada kesepakatan antara pihak 
Kemenpora dan KONI untuk 
mengalokasikan fee sebesar 19,13 
persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, 
yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.
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dengan tema debat.“Kami 
merencanakan untuk memperkaya 
khasanah para panelis, kami akan 
FGD antara panelis dengan para 
pihak yang relevan dengan tema 
debat kedua, antara tanggal 6-9, 
tetapi belum diputuskan tanggalnya,” 
pungkas Wahyu.
Adapun nama delapan orang panelis 
yang akan menyusun pertanyaan 
terkait tema-tema debat adalah 
Rektor Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS) periode 2015-2019 
Prof Joni Hermana, Rektor Institut 
Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria yang 
merupakan ahli pertanian dan ekologi 
manusia, ahli pertambangan Institut 
Teknologi Bandung (ITB) Prof Irwandy 
Arif.Selain itu ada pakar energi 
Universitas Gadjah Mada (UGM) 

Ahmad Agustiawan, pakar lingkungan 
Universitas Diponegoro (Undip) Sudharto P 
Hadi, pakar hukum lingkungan dari 
Universitas Airlangga (Unair) Suparto 
Wijoyo, Direktur Eksekutif Walhi Nur 
Hidayati serta Sekretaris Jenderal 
Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA) 
Dewi Kartika.Debat kedua pilpres 
dijadwalkan digelar di Hotel Sultan, Jalan 
Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Ahad, 
17 Februari mendatang. 
Debat kedua nanti merupakan debat 
antarcapres, yakni Joko Widodo (Jokowi) 
dan Prabowo Subianto.
Dalam debat kedua, ada sejumlah tema 
yang akan dibahas, yakni energi dan 
pangan, SDA dan lingkungan hidup serta 
infrastruktur. Dua moderator, yakni Tommy 
Tjokro dan Anisha Dasuki akan memandu 
jalannya debat tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
(Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan 
HAM menyatakan penahanan musisi 
Ahmad Dhani akan dipindah ke 
Surabaya, Jawa Timur.
Kepala Bagian Humas Ditjen PAS 
Kemenkumham Ade Kusmanto 
mengatakan pemindahan penahanan 
Dhani atas permohonan dari Kejaksaan 
Tinggi Surabaya. 
Dhani direncanakan bakal menjalani 
sidang terkait perkara pencemaran 
nama baik atas ucapannya di media 
sosial yang dinilai menyinggung 
kelompok atau organisasi massa saat 
digelar Deklarasi #2019GantiPresiden 
di Surabaya pada 26 Agustus 2018.
Saat ini Ahmad Dhani sedang menjalani 
masa hukuman di LP Cipinang, Jakarta, 
setelah dua pekan lalu dijatuhi hukuman 
satu tahun enam bulan penjara oleh 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
dalam perkara ujaran kebencian.
"Pagi ini rencananya [pemindahan 
Dhani]," kata Ade Kusmayanto, Rabu 
(6/2) seperti dikutip dari Antara.
Kasus pencemaran nama baik yang 
menjerat Dhani rencananya bakal 
disidangkan di Pengadilan Negeri 
Surabaya pada 7 Februari 2019.
Atas dasar itulah Kejaksaan Tinggi 
Jawa Timur mengajukan permohonan 
pemindahan penahanan Ahmad Dhani 
ke Surabaya demi memudahkan proses 
peradilannya. 
Surat pengajuannya telah dikirimkankan 
ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
karena Ahmad Dhani sedang 
mengajukan banding atas vonis yang 
telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, selain juga diajukan ke 
Kemenkumham.Sehari sebelumnya, di 
Surabaya, 
Kepala Seksi Penerangan Hukum 
(Kasipenkum) Kejati Jatim Richard 
Marpaung mengatakan pihaknya siap 
melakukan proses antarjemput untuk 
pemindahan Dhani guna hadir dalam 
proses persidangan.
“Kami harus siap melakukan antar 

Ahmad Dhani Dipindahkan Ke Surabaya

jemput dari Jakarta ke Surabaya untuk 
menghadirkannya selama proses 
persidangan berlangsung," ucap 
Richard di Surabaya, Selasa (5/2).
Setelah dipindah dari Cipinang, Dhani 
bakal menjalani proses kurungan 
selama menjalani persidangan di Rutan 
Klas I Surabaya. 
Kepala Rutan Klas I Surabaya Teguh 
Pambudi menegaskan tidak ada 
perlakuan khusus terhadap Dhani.
Tak ada pula sel khusus yang disiapkan 
untuk politikus Gerindra tersebut. 
Ahmad Dhani akan dijebloskan ke sel 
umum bercampur dengan tahanan lain.
"Tidak ada perlakuan khusus. Karena di 
sini isinya sudah 2.900, kapasitas cuma 
1.500. 
Makanya, ndak ada yang khusus di sini. 
Semuanya penuh," kata Teguh dikutip 
dari detikcom, Rabu (6/2).
Rutan Klas I Surabaya ini berada di 
Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng Waru, 
Medaeng, Sidoarjo, Jatim. Lokasi rutan 
ini berada sekitar 14 kilometer ke 
Pengadilan Negeri Surabaya yang 
berada di Jalan Arjuno, Kota Surabaya.
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