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Money Grams $1 = Rp 13.563,-
,-

Kurs BI $1 = Rp 13.970,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 02/22/19

Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Bravo dengan kekuatan maritim 
Indonesia. Media BBC.com, Selasa 
(18/2/2019) kembali memberi 
pengakuan bagaimana hebatnya 
Indonesia membekuk para pembajak 
ikan alias para maling ikan kelas dunia. 
Jayalah laut Indonesia! Kapal bajak laut 
dengan identitas nama Andrey Dolgov 
atau STS 50 ini dikenal sebagai 
perompak dan pencuri ikan dengan 
skala internasional. Pelanggaran hukum 
berat dilakukan oleh mereka selama 
nyaris 10 tahun, yang membuat mereka 
diincar oleh seluruh bangsa. Namun 
tidak ada satu pun negara yang mampu 
menangkapnya. Karena Andrey itu 

berenang begitu cepat mengarungi 
seluruh lautan dunia. Bajak laut Andrey 
Dolgov yang dikenal dengan 
keahliannya kabur dari kejaran kapal 
pengawas ini akhirnya harus berhenti di 
perairan Indonesia. Kapal yang suka 
berganti bendera dan nama ini berhasil 
menjarah ikan di berbagai lautan dunia. 
Kapal itu pernah ditahan di Tiongkok 
dan Mozambique tapi berhasil 
meloloskan diri. Mereka sering lolos 
dengan memalsukan identitas dan 
dokumen. Otoritas maritim dunia 
dengan Interpol terus memantau 
pergerakan kapal ini yang berawak 

Pencuri Ikan

Andrey Dolgov
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kapal Rusia. Akhirnya BBC melansir 
bahwa kapal yang terakhir dinamakan 
nama Andrey Dolgov menuju ke 
perairan yang negaranya agresif 
memerangi penangkapan ikan ilegal. 
Penangkapan oleh pihak Indonesia 
terhadap kapal pencuri ikan Andrey 
Dolgov yang terkenal karena sering 
meloloskan diri. Untungnya Indonesia 
dan apesnya buat mereka, Andrey 
Dolgov menuju ke Indonesia. Ini 
namanya menjemput sial! Andrey 
Dolgov

TNI AL
Andrey 

Dolgov

Kapal 
 telah beraksi di berbagai negara. 

Kapal ini telah mencuri kekayaan laut 
Indonesia senilai 50 juta dollar AS atau 
setara Rp 702 miliar. Namun aksi 
pencurian kekayaan laut secara 
sistematis itu berhasil dihentikan . 
Kru kapal berkarat itu menyerah. 

  meyerah di tangan AL 
Indonesia. Andrey Dolgov, mungkin 
memang hanya sebuah kapal ikan 
berkarat. Namun, kapal dengan nomor 
lambung FN STS-50 ini dikejar berbagai 
negara di dunia. Penangkapan ini 
mengakhiri pengejaran selama tiga 
pekan di seluruh Samudera Indonesia 
dalam sebuah operasi gabungan 
Interpol, Fish-i Africa. Kapal yang juga 
dikenal dengan juga memiliki beberapa 
nama yaitu Ayda dan Sea Breeze 1 itu 
pernah ditangkap di Mozambik. Kapal 
ini ditahan karena menggunakan 
sertifikat palsu yang menyatakan kapal 
itu berasal dari Republik Togo, juga di 
Afrika. Saat diperiksa, petugas 
menemukan 600 jala yang bisa disebar 
sepanjang hampir 30 kilometer. 
Peralatan ini merupakan perangkat 
yang dilarang Komisi Konservasi 
Sumber Daya Laut Antartika 
(CCAMLR). Faktanya, kapal ini sudah 
lama "mengobrak ngabrik" sumber daya 
paling berharga di lautan yaitu ikan. 
Kapal ini merupakan bagian dari 
jaringan organisasi kriminal yang 
beroperasi mencari celah di antara 
undang-undang kelautan dan 
banyaknya pejabat penegak hukum 
yang korup. CCAMLR sudah 
memasukkan kapal ini dalam daftar 
hitam pada 2016 dan masuk daftar 
Interpol dalam kasus penangkapan ikan 

ilegal. Sebelum ditangkap di Mozambik, 
kapal ini pernah ditahan di China sebelum 
lolos. Celakanya, kapal ini lolos juga dari 
jerat hukum di Mozambik. Alhasil, 
pemerintah Mozambik meminta bantuan 
dari negara Afrika anggota Fish-i Afrika 
untuk mengejar kapal ini. Fish-i Africa 
adalah kerja sama delapan negara Afrika 
Timur yaitu Kepulauan Komoro, Kenya, 
Madagaskar, Mauritius, Mozambik, 
Seychelles, dan Somalia. Kedelapan 
negara itu bekerja sama dalam hal 
berbagi informasi dan bekerja sama 
memerangi illegal fishing. "Kapten dan 
kru kapal ini amat terkejut karena 
tertangkap," kata Andrea Aditya Salim, 
anggota gugus tugas kepresidenan 
Indonesia untuk mengejar . 
"Awak kapal berusaha mengatakan 
mereka tidak mencuri ikan karena mesin 
pendingan dan peralatan lain kapal itu 
sudah rusak," tambah Salim. Saat 
personel AL Indonesia menaiki kapal 
yang ditangkap di mulut Selat Malaka itu, 
mereka menemukan 600 jaring yang 
memiliki panjang hampir 30 kilometer jika 
disebarkan. Dalam satu kali operasi, 
jaring ini bisa menangkap ikan bernilai 
hingga 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 84 
miliar. Secara ilegal kapal ini akan 
membawa tangkapannya ke pesisir dan 
menjualnya ke pasar gelap atau 
mencampurnya dengan ikan tangkapan 
yang legal. Apapun jenis penjualannya, 
ikan-ikan tangkapan Andrey Dolgov ini 
berakhir di rak-rak pusat perbelanjaan 
atau meja restoran. "Sekitar 20 persen 
dari seluruh tangkapan ikan global adalah 
ilegal," kata Kate St John Glew, seorang 
pakar biologi kelautan di Pusat 
Oseanografi Nasional di Universitas 
Southampton, Inggris. Dampak dari 
penangkapan ilegal ini amat luas dan 
menghancurkan persediaan alami ikan, 
industri perikanann, dan kepercayaan 
konsumen. "Jika penangkapan ilegal ikan 
bisa membuat persediaan ikan hancur, ini 
akan mempengaruhi mata pencaharian 
para nelayan di seluruh dunia," ujar Katie. 
Selama sekitar 10 tahun,  
beroperasi secara ilegal dan diperkirakan 
sudah mencuri ikan bernilai setidaknya 50 
juta dollar AS atau sekitar Rp 702 miliar. 

Andrey Dolgov

Andrey Dolgov
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Dengan uang sebesar itu yang dapat 
dihasilkan, amat wajar mengapa 
penangkapan ikan ilegal sangat 
menggiurkan bagi organisasi kriminal. 
"Kapal-kapal semacam ini beroperasi 
di perairan internasional di luar 
wilayah hukum banyak negara," kata 
Alistair McDonnel, anggota tim anti 
illegal fising Interpol. "Celah inilah 
yang dieksploitasi berbagai organisasi 
kriminal," tambah dia. Namun, efek 
eksploitasi ini jauh lebih dalam 
dibanding sekadar para kriminal 
mencoba menghasilkan uang. Operasi 
semacam ini kerap kali melibatkan 
para pejabat publik yang korup, 
pencucian uang, dan perbudakan. 
Banyak kru kapal-kapal ikan semacam 
ini menjalani kerja paksa, dipenjarakan 
di dalam kapal, ribuan kilometer dari 
kampung halaman mereka. Selain itu, 
belum lagi dampak lingkungannya. 
"Penangkapan ilegal ikan adalah salah 
satu ancaman bagi perikanan 
berkelanjutan," papar Matthew 
Camilleri, kepala bagian perikanan di 
Organisasi Pangan dan Pertanian 
(FAO). "Peralatan penangkap ikan 
yang mereka gunakan amat merusak 
ekosistem yang rapuh seperti terumbu 

karang. Inilah mengapa komunitas 
internasional berusaha keras memerangi 
masalah ini," kata Camilleri. Andrey 
Dolgov, awalnya bukan kapal penangkap 
ikan ilegal. Dibangun pada 1985, kapal 
sepanjang 54 meter itu dibangun di 
galangan kapal Kananashi Zosen di 
Jepang, sebagai kapal penangkap tuna. 
Usai dibangun, kapal ini berlayar dengan 
nama Shinsei Maru No 2. Kapal berbobot 
570 ton itu selama bertahun-tahun 
beroperasi secara legal di bawah 
bendera Jepang di Samudera Hindia dan 
Pasifik. Kapal itu dulunya bekerja untuk 
perusahaan makanan laut Jepang, 
Maruha Nichiro Corporation. Setelah 
1995, kapal ini beberapa kali berpindah 
kepemilikan, sebelum akhirnya berlayar 
dengan bendera Filipina dengan nama 
Sun Tai 2 hingga 2008 sebelum 
bergabung dengan armada pencari ikan 
Korea Selatan. Selanjutnya selama satu 
tahun kapal ini beralih kepemilikan empat 
kali termasuk di tangan Park Boo-in dan 
STD Fisheries Corporation. Antara 2008 
dan 2015 kapal ini dibangun ulang 
menjadi penangkap ikan di Antartika yang 
mampu beroperasi di lautan wilayah 
selatan yang ganas dan mampu 
menyimpan ikan dalam waktu lama. 
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Salah satu ikan yang menjadi incaran 
adalah toothfish yang kerap disebut 
emas putih karena harganya yang amat 
mahal. Namun, untuk menangkap ikan 
ini sebuah perusahaan atau kapal 
nelayan membutuhkan izin khusus. 
Kapal ini pertama kali menarik perhatian 
internasional pada Oktober 2016 ketika 
pemerintah China memergoki kapal ini 
mencoba menurunkan toothfish 
tangkapannya secara ilegal. Saat itu, 
kapal tersebut sudah menggunakan 
nama Andrey Dolgov dan mengibarkan 
bendera Kamboja, dioperasikan sebuah 
perusahaan di Belize, Amerika Tengah. 
Setahun sebelumnya,  
pernah terekam kamera di lepas pantai 
Punta Arena, di kawasan Patagonia, 
Chile, tengah mencari ikan di sana. 
Namun, sebelum pemerintah China bisa 
melakukan tindakan lebih lanjut, kapal 
ini bersama krunya kabur menuju ke 
Samudera Hindia. Saat itu, 

 sudah dimasukkan ke dalam 
daftar IUU, pelaku penangkapan ikan 
ilegal. Artinya, jika kapal ini berusaha 
memasuki pelabuhan lain di Mauritius 
maka negeri itu akan menolaknya untuk 
merapat. Pada Januari 2017, kapal ini 
kembali berganti nama dan bendera. 
Kali ini namanya menjadi Sea Breeze 1 

Andrey Dolgov

Andrey 
Dolgov

dengan bendera Togo. Togo kemudian 
mencoret kapal ini dari daftar 
registrasinya. Namun, dengan cerdik 
kapal tersebut berganti nama Ayda 
sehingga bisa merapat dari pelabuhan 
satu ke pelabuhan lainnya. Saat tiba di 
pelabuhan tertentu, kru kapal 
menyerahkan dokumen palsu yang 
menjelaskan identitasnya. Di dalam 
dokumen itu dijelaskan kapal ini pernah 
menjadi "milik" setidaknya delapan 
negara termasuk Togo, Nigeria, dan 
Bolivia. "Ini adalah taktik biasa," kata 
McDonnell dari Interpol. "Mereka 
biasanya melakukan pemalsuan 
identitas dengan berulang kali mengakali 
registrasi mereka," tambah dia. "Hanya 
negara yang benderanya dipakai 
memiliki kuasa hukum atas kapal yang 
berlayar lebih dari 200 mil dari pantai, 
tetapi kapal-kapal semacam ini biasanya 
mengklaim bendera negara yang tak 
memiliki legislasi perikanan dan tidak 
meneken perjanjian perikanan 
internasional," tambah dia. Kapal-kapal 
pencuri ikan ini juga seringkali 
mengganti benderanya, mengklaim 
berada di bawah yurisdiksi negara yang 
sebenarnya sudah menolak mereka. 
"Negara-negara pesisir menganggap 
kapal-kapal ini membawa potensi risiko. 
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Tanpa perlindungan negara tertentu, 
kapal-kapal ini sebenarnya tak memiliki 
negara," lanjut McDonnell. Akhirnya, 
pada Februari 2018,  
kembali terlihat di sebuah pelabuhan di 
Madagaskar. Saat kapten kapal itu 
mengaku kapal itu bernama STS-50 
dan memberikan nomor Organisasi 
Maritim Internasional palsu, sebuah 
nomor yang harus dimiliki kapal dengan 
ukuran tertentu, dan sejumlah dokumen 
aspal lainnya. Melihat ini pemerintah 
Madagaskar langsung memperingatkan 
CCAMLR, yang mengatur penangkapan 
ikan di lautan wilayah selatan sekitar 
Antartika. Sekali lagi kapal ini dan 
krunya berhasil lolos. Namun kali ini 
mereka meninggalkan jejak. Kapal itu 
dilengkapi dengan sebuah sistem 
transponder otomatis, yang digunakan 
untuk mencegah tabrakan antar kapal 
di lautan. Sistem identifikasi otomatis 
atau AIS ini, memunculkan sinyal lokasi 
kapal yang bisa ditangkap peralatan 
radio atau satelit. Masalahnya, saat 
nomor identifikasi AIS untuk kapal ini 
dimasukkan ke sistem, maka hasilnya 
adalah jejak acak di seluruh dunia.

Secara berbarengan  bisa 

Andrey Dolgov

Andrey Dolgov

terlihat berada di lepas pantai Kepulauan 
Falkland, Fiji atau Norwegia. "Mereka 
mengacaukan identitas dengan cara 
menipu sistem AIS," kata Charles Kilgour, 
analis OceanMind, organisasi nirlaba 
yang menganalisa data kapal di lautan. 
Teknik itu membuat  bisa 
terlihat di 100 lokasi secara bersamaan. 
Lalu, para pemburu  
mendapatkan peringatan baru. Kapal itu 
muncul di lepas pantai Maputo, 
Mozambik. Aparat keamanan Mozambik 
yang naik ke kapal itu menemukan 
peralatan ilegal dan dokumen registrasi 
palsu. Mozambik secara resmi menahan 
kapal itu, menyita dokumennya, dan 
paspor seluruh krunya. Namun, sebelum 
investigasi berlanjut,  sekali 
lagi berhasil pergi meloloskan diri di 
bawah hidung pemerintah. Meski kapal 
itu lolos, Kilgour dan timnya memiliki 
identifikasi positif serta waktu dan lokasi 
tepat .

Dengan menggunakan satelit yang 
sedang melintas, tim ini mampu 
menangkap citra radar yang 
menunjukkan kapal tersebut berada di 
lepas pantai Maputo. Teknik ini membuat 
mereka memahami cara melacak jejak 
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Andrey Dolgov

Andrey Dolgov

AIS untuk menemukan lokasi tepat 
kapal tersebut. "Kami menggunakan 
algoritma untuk mengidentifikasi kapal-
kapal potensial menggunakan celah 
sintetis citra radar," kata Kilgour yang 
kini bekerja untuk Global Fishing Watch. 
Global Fishing Watch adalah sebauah 
proyek yang didukung Google untuk 
memantau kapal-kapal penangkap ikan 
di seluruh dunia. Tim Kilgour di Ocean 
Mind saat itu mengunakan citra infrared 
dari satelit yang memungkinkan mereka 
melacak lampu-lampu kapal di malam 
hari. Dengan berbagai informasi baru 
yang mereka peroleh, mereka bisa 
memastikan jejak AIS milik Andrey 
Dolgov. Sementara itu, kapal milik 
organisasi konservasi laut Sea 
Shepherd, yang sudah ikut bergabung 
dalam operasi gabungan di Tanzania 
dengan negara Afrika lainnya, ditugasi 
untuk melakukan pengejaran. Di bawah 
komando AL Tanzania, Sea Shepherd 
mengejar   selama 
beberapa hari ke arah Seychelles. 
Mereka mengirim foto-foto yang diambil 
drone untuk memastikan identitas 
buruannya. "Kapal itu meninggalkan 
perairan Mozambik untuk bersembunyi 
di laut lepas," kata Peter Hammarstedt, 
direktur kampanye Sea Shepherd. "Hal 
yang luar biasa adalah pemerintah 
Tanzania memutuskan untuk 
meninggalkan perairannya untuk 
mengejar kapal ini meski tidak 
melakukan kejahatan di perairan 
Tanzania," tambah Peter. Sayangnya, 
tanpa otorita atau ijin tidak bisa menaiki 
kapal itu di luar perairan Tanzania, 
maka pengejaran terpaksa dihentikan. 
Kilgour dan timnya kemudian 
memberikan semua data ini ke Interpol 
setiap empat jam menggunakan 
kecepatan dan arah kapal itu untuk 
memperkirakan ke mana kapal itu akan 
mengarah. Bagi banyak negara, muncul 
masalah jika mereka ingin mengejar 
dan menangkap kapal semacam ini. 
Masalah yurisdiksi memunculkan 
kesulitan, selain itu biaya besar yang 
harus dikeluarkan untuk melakukan 
pengejaran semacam ini. Kapal-kapal 
pencuri ikan ini biasanya tak terawat 
dengan baik sehingga menimbulkan 

Andrey Dolgov

risiko polusi. Kapal-kapal ini juga butuh 
perbaikan dan jika kapal ini tertangkap 
keselamatan serta proses repatriasi kru 
kapal juga harus dipikirkan. "Negara 
maju pun biasanya enggan melakukan 
hal semacam ini. Jadi agak mengejutkan 
justru negara berkembang yang malah 
giat melakukan pengejaran," kata 
Bradley Soule, ketua bidang analis 
perikanan di Ocean Mind. Beruntung, 

 mengarah ke satu dari 
sedikit negara di dunia yang sangat 
agresif memerangi pencurian ikan. 
Indonesia, di bawah pimpinan Menteri 
Kelautan dan Perikanan  
telah menangkap dan menghancurkan 
488 kapal pencuri ikan sejak 2014. Di 
antaranya adalah kapal pencuri ikan di 
lautan Antartika, F/V Viking, yang dikenal 
di dunia kelautan sebagai Bandit Six 
yang beroperasi ribuan kilometer dari 
Indonesia. Untuk menunjukkan 
Indonesia tidak main-main soal 
pencurian ikan, Menteri Susi 
menghancurkan kapal F/V Viking ini di 
pesisir Pangandaran, Jawa Barat. Nah, 
dengan kabar adanya kapal pencuri ikan 
menuju ke perairan Indonesia, Susi 
memberi lampu hijau kepada AL 
Indonesia untuk mengejar dan 
menangkap kapal tersebut. Namun, saat 
kapal itu memasuki Selat Malaka yang 
sibuk, sinyal AIS   
menghilang, tercampur aduk dengan 
sinyal lain di kawasan itu. Sehingga, AL 
Indonesia hanya mengandalkan kalkulasi 
berdasarkan informasi yang diperoleh 
dari Kilgour dan timnya untuk 
memperkirakan lokasi kapal itu. AL 
Indonesia kemudian mengirim KRI 
Simeulue 2, sebuah kapal patroli pantai, 
untuk mengejar dan menghentikan 

. "Selama 72 jam terakhir 
semua orang terlibat dan nyaris tidak 
tidur," kata McDonnell dari Interpol. Saat 

 akhirnya masuk ke 
jangkauannya, Setelah berhasil 
memastikan identitasnya 
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Tim Satgas 115 
yakni Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) bersinergi dengan 
Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
Laut (TNI AL), dan Tim Penyidik 
Kepolisian dengan KRI Simeulue 2, 
sebuah kapal patroli pantai, ditugaskan 
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mengejar untuk menghentikannya. 
Kapal itu berada sekitar 60 mil dari sisi 
tenggara Pulau Weh, Aceh. Pengejaran 
berlangsung dramatis. Bahkan, 
pergerakan kapal pencuri ini diintai oleh 
pesawat tak berawak Drone yang terus 
berputar-putar di atasnya, hingga 
akhirnya kapal AL Indonesia berhasil 
membuat kapal pencuri ikan ini 
menyerah.

Andrey Dolgov

 

 Di sana KRI Simeulue 2 
memerintahkan kapten  
untuk berhenti agar personel AL 
Indonesia bisa naik ke kapal itu. Di atas 
kapal, personel AL Indonesia 
menemukan kapten dan lima awak 
lainnya berasal dari Rusia dan Ukraina. 
Sisa awak terdiri dari 20 orang Indonesia 
yang mengklaim mereka tak tahu jika 
kapal tempat mereka bekerja adalah 
pencuri ikan. Para awak ini kemudian 
diperlakukan sebagai korban 
penyelundupan manusia dan 
perbudakan. Kapten kapal, pria Rusia 
bernama Aleksander Matveev kemudian 
dijatuhi hukuman penjara empat bulan 
dan denda Rp 200 juta setelah 
dinyatakan bersalah melakukan 
pencurian ikan. Kru lain asal Rusia dan 
Ukraina dideportasi ke kampung 
halaman mereka. "Setelah pemeriksaan 

kami menemukan bahwa F/V STS-50 
melanggar undang-undang perikanan 
Indonesia," kata Menteri Susi. 
"Pencurian ikan adalah musuh bersama 
dan semua Negara. Kita harus 
membantu untuk memerangi dan 
menghapuskannya," tambah Susi. 
Namun, investigasi tak berhenti di situ. 
Tim digital forensik memeriksa sistem 
komputer di anjungan, peralatan 
navigasi, dan telepon genggam milik 
kapten . Semua informasi 
yang diperoleh membantu pemerintah 
untuk mengungkap jaringan kriminal 
yang lebih luas yang mengoperasikan 
kapal itu. Andrey Dolgov terdaftar 
sebagai milik Red Star Company LTD di 
Belize, Amerika Tengah. Pemilik 
perusahaan ini diduga seorang warga 
Rusia yang memiliki kantor di Korea 
Selatan dan telah melakukan sejumlah 
transaksi bank di New York. Interpol kini 
membantu penegak hukum di berbagai 
negara untuk melacak para kriminal yang 
terkait , memalsukan 
dokumen, mencuci uang hasil 
penangkapan ikan serta hal lainnya. 
"Kerja kami tidak selesai setelah kapal ini 
ditangkap," kata Mc Donnell. "Masih 
banyak pertanyaan belum terjawab. 
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Organisasi di belakangnya amat rapi, 
seringkali dikelola keluarga atau 
sebagai bisnis 'gelap' yang ditutupi 
perusahaan sah," tambah dia. "Kami 
sedang mencari bagaimana mereka 
merancang bisnis ini, bagaimana 
mereka menghasilkan uang dari ikan. 
Hingga saat ini mereka bisa beroperasi 
nyaris tak tersentuh. Kini semua 
berubah," McDonnell menegaskan. 
OceanMind kini juga mengembangkan 
teknologi untuk melacak kapal-kapal 
pencuri yang berusaha mengaburkan 
identitas mereka. Sementara Katie St 
Glew dari Universitas Southampton 
mengembangkan penggunaan isotop 
kimia pada ikan untuk melacak dari 
mana mereka ditangkap. Sementara 
untuk  sendiri, dalam 
waktu dekat kapal ini akan memainkan 
peran dalam menangkap para kriminal 
yang mengoperasikannya. Menteri Susi 
memutuskan tidak akan meledakkan 
kapal ini tetapi akan diubah dan 
direnovasi agar kapal ini bisa menjadi 
bagian armada penegakan hukum di 
laut. Kapal ini akan menjadi simbol 
perang Indonesia melawan pencurian 

Andrey Dolgov

ikan dan sekaligus mengirim pesan 
kepada para pencuri ikan bahwa mereka 
tak punya tempat untuk bersembunyi. 
"Kita ingin jadi contoh bagi dunia untuk 
tidak kompromi terhadap pelaku illegal 
fishing yang umumnya juga terlibat dalam 
transnational organized fisheries crime," 
tutur Menteri Susi. Keberanian Indonesia 
menegakkan kedaulatan maritim melawan 
mafia internasional patut diacungi jempol. 
Semua kapal pencuri ikan yang masuk 
perairan Indonesia pasti disikat. 
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Venezuela terus bergolak. Pada Jumat 
(22/2) dikabarkan bahwa Presiden 
Nicolas Maduro memerintahkan 
penutupan perbatasan dengan Brasil 
sejak Kamis (21/2) sampai waktu yang 
belum ditentukan.
Maduro juga menyebutkan 
mempertimbangkan menutup total 
perbatasan dengan Kolombia yang 
terletak di sebelah barat Venezuela. Ia 
telah memerintahkan militer 
memblokade jembatan perbatasan 
utama untuk mencegah pasokan dari 
Cucuta, Kolombia, di mana berton-ton 
bantuan kemanusiaan yang sebagian 
besar datang dari Amerika, untuk rakyat 
Venezuela diletakkan.
Pertimbangan itu diduga lahir setelah 
adanya provokasi dari Presiden 

Venezuela Tutup Perbatasan Brasil

Internasional 

Kolombia Ivan Duque dan Presiden 
Amerika Donald Trump. "Saya 
menganggap Tuan Duque secara pribadi 
bertanggung jawab atas kekerasan di 
perbatasan," kata Maduro setelah 
pertemuan dengan para jenderal di 
markas militer di Caracas.
Juan Guaido, yang diakui sebagai 
pemimpin sementara oleh 50 negara, 
disebut sedang menuju ke perbatasan 
Kolombia pada Kamis (21/2) bersama 
para pendukungnya, untuk 
mengumpulkan bantuan yang tertimbun di 
sana. Pemimpin oposisi itu mengatakan ia 
bersama ratusan ribu sukarelawan siap 
membawa bantuan kemanusiaan yang 
diblokade oleh Maduro. Dirinya 
mengklaim 300 ribu orang bisa meninggal 
jika blokade terus dilanjutkan.
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Organisasi di belakangnya amat rapi, 
seringkali dikelola keluarga atau 
sebagai bisnis 'gelap' yang ditutupi 
perusahaan sah," tambah dia. "Kami 
sedang mencari bagaimana mereka 
merancang bisnis ini, bagaimana 
mereka menghasilkan uang dari ikan. 
Hingga saat ini mereka bisa beroperasi 
nyaris tak tersentuh. Kini semua 
berubah," McDonnell menegaskan. 
OceanMind kini juga mengembangkan 
teknologi untuk melacak kapal-kapal 
pencuri yang berusaha mengaburkan 
identitas mereka. Sementara Katie St 
Glew dari Universitas Southampton 
mengembangkan penggunaan isotop 
kimia pada ikan untuk melacak dari 
mana mereka ditangkap. Sementara 
untuk  sendiri, dalam 
waktu dekat kapal ini akan memainkan 
peran dalam menangkap para kriminal 
yang mengoperasikannya. Menteri Susi 
memutuskan tidak akan meledakkan 
kapal ini tetapi akan diubah dan 
direnovasi agar kapal ini bisa menjadi 
bagian armada penegakan hukum di 
laut. Kapal ini akan menjadi simbol 
perang Indonesia melawan pencurian 

Andrey Dolgov

ikan dan sekaligus mengirim pesan 
kepada para pencuri ikan bahwa mereka 
tak punya tempat untuk bersembunyi. 
"Kita ingin jadi contoh bagi dunia untuk 
tidak kompromi terhadap pelaku illegal 
fishing yang umumnya juga terlibat dalam 
transnational organized fisheries crime," 
tutur Menteri Susi. Keberanian Indonesia 
menegakkan kedaulatan maritim melawan 
mafia internasional patut diacungi jempol. 
Semua kapal pencuri ikan yang masuk 
perairan Indonesia pasti disikat. 

Dijual
 Minivan Chevy
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Venezuela terus bergolak. Pada Jumat 
(22/2) dikabarkan bahwa Presiden 
Nicolas Maduro memerintahkan 
penutupan perbatasan dengan Brasil 
sejak Kamis (21/2) sampai waktu yang 
belum ditentukan.
Maduro juga menyebutkan 
mempertimbangkan menutup total 
perbatasan dengan Kolombia yang 
terletak di sebelah barat Venezuela. Ia 
telah memerintahkan militer 
memblokade jembatan perbatasan 
utama untuk mencegah pasokan dari 
Cucuta, Kolombia, di mana berton-ton 
bantuan kemanusiaan yang sebagian 
besar datang dari Amerika, untuk rakyat 
Venezuela diletakkan.
Pertimbangan itu diduga lahir setelah 
adanya provokasi dari Presiden 

Venezuela Tutup Perbatasan Brasil

Internasional 

Kolombia Ivan Duque dan Presiden 
Amerika Donald Trump. "Saya 
menganggap Tuan Duque secara pribadi 
bertanggung jawab atas kekerasan di 
perbatasan," kata Maduro setelah 
pertemuan dengan para jenderal di 
markas militer di Caracas.
Juan Guaido, yang diakui sebagai 
pemimpin sementara oleh 50 negara, 
disebut sedang menuju ke perbatasan 
Kolombia pada Kamis (21/2) bersama 
para pendukungnya, untuk 
mengumpulkan bantuan yang tertimbun di 
sana. Pemimpin oposisi itu mengatakan ia 
bersama ratusan ribu sukarelawan siap 
membawa bantuan kemanusiaan yang 
diblokade oleh Maduro. Dirinya 
mengklaim 300 ribu orang bisa meninggal 
jika blokade terus dilanjutkan.
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Info SIP
Siapa yang tak tahu buah sirsak 
ladies? Rasa buah sirsak manis dan 
asam, sedangkan dagingnya kaya 
akan serat. Setiap 100 gr daging sirsak 
yang dikonsumsi mengandung 3,3 gr 
serat yang dapat memenuhi 13 persen 
kebutuhan serat per hari. Selain 
mengandung banyak serat, juga 
mengandung banyak karbohidrat 
(terutama fruktosa, vitamin C, B1, dan 
B2)Selain 
daging 
buahnya 
yang 
mengandu
ng banyak 
gizi, 
bagian 
daunnya 
pun 
mengandu
ng 
senyawa 
yang 
mempunya
i banyak 
manfaat 
bagi kesehatan. Daun sirsak 
merupakan bagian yang paling 
bermanfaat bagi kesehatan. Daun 
sirsak menjadi populer ketika sebuah 
penelitian menyatakan bahwa di dalam 
daun sirsak terdapat senyawa yang 
mampu untuk mengobati kanker.
Salah satu kandungan dalam daun 
sirsak yang bermanfaat bagi 
kesehatan adalah acetogenin. 
Acetogenin adalah kumpulan senyawa 
aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik 
(membunuh racun) di dalam tubuh 
dengan cara menghambat transport 
ATP (adenosina trifosfat) atau energi 
yang dibutuhkan sel kanker untuk 
berkembang. Acetogenin masuk dan 

Manfaat Daun Sirsak
menempel di reseptor dinding sel dan 
merusak ATP di dinding mitokondria.
Manfaat daun sirsak
1. Menghilangkan kutu
Daun sirsak bisa bermanfaat bagi 
kesehatan manusia, namun ternyata bisa 
sangat beracun bagi serangga atau 
parasit. Karena itulah daun sirsak dapat 
digunakan untuk menghambat dan 
membasmi kutu dan ketombe.

2. Meningkatkan 
kesuburan
Daun sirsak 
terbukti juga dapat 
meningkatkan 
produksi jumlah 
sperma pada pria, 
sedangkan pada 
wanita dipercaya 
dapat memperkuat 
rahim.
3. Mengobati 
penyakit paru-paru
Berfungsi sebagai 
anti-bakteri, daun 
sirsak juga dapat 
digunakan sebagai 

obat untuk mengobati penyakit paru-paru, 
baik paru-paru basah maupun kering.
4. Mengobati diabetes
Penelitian telah membuktikan bahwa 
senyawa yang ada pada daun sirsak 
dapat menstabilkan jumlah kadar gula 
darah pada tubuh manusia dan 
menjadikannya normal. Karena daun 
sirsak mengandung banyak antioksidan 
yang di dalamnya terdapat senyawa 
polifenol, saponin, dan bioflavonoid. 
Faedah dari antioksidan adalah untuk 
melindungi tubuh dari bahaya radikal 
bebas dan bahaya penyakit yang 
mengintai tubuh setiap saat.
5. Mengobati kolesterol
Khususnya bagi kamu yang mempunyai 

Karena saat itu Anwar masih berada di 
penjara, Mahathir berjanji akan menjadi 
PM sementara jika menang pemilu. 
Mahathir berjanji akan menyerahkan 
jabatannya kepada Anwar dalam dua 
tahun pascapemilu.Namun, perjanjian 
keduanya tak secara detail menjelaskan 
waktu pasti transisi jabatan itu akan 

berlangsung.Insiden 
spanduk itu terjadi ketika 
Mahathir dirumorkan 
tengah menghadapi 
ancaman mosi tidak 
percaya dari dalam tubuh 
Pakatan Harapan 
sendiri.Rumor itu beredar 
setelah Partai Islam Se-
Malaysia (PAS) mengklaim 
bahwa partai Democratic 
Action Party (DAP) tengah 
mengajukan mosi tidak 
percaya untuk 
memakzulkan Mahathir. 
DAP merupakan anggota 
Pakatan Harapan.DAP 
membantah tuduhan itu. 
Sekretaris Jenderal DAP 
yang juga merupakan 
Menteri Keuangan 
Malaysia, Lim Guan Eng, 

menegaskan bahwa seluruh partai koalisi 
Pakatan Harapan "memberikan 
dukungan penuh kepada Mahathir.""Dan 
kami membantah dugaan yang 
mengatakan sebaliknya," kata Lim.Selain 
DAP, partai Amanah yang juga 
merupakan anggota Pakatan Harapan, 
menganggap klaim PAS tersebut 
palsu."Amanah dan komponen Pakatan 
Harapan selalu berada di belakang 
Mahathir dalam memaksimalkan 
reformasi di pemerintahan," ucap 
Presiden Amanah sekaligus Menteri 
Pertahanan Malaysia, Mohamad Sabu.
Sementara itu, Anwar juga menampik 
dugaan mosi tidak percaya tersebut. 
Bulan lalu, Anwar mengatakan Mahathir 
harus diberi ruang dan waktu untuk 
memimpin Malaysia sesuai dengan 
perjajian yang mereka sepakati. 

Sebuah spanduk berisi seruan agar 
Perdana Menteri Mahathir Mohamad 
mundur dikabarkan terpasang di 
sebuah jalan di Ibu Kota Malaysia, 
Kuala Lumpur, pada Rabu (20/2).
Partai Keadilan Rakyat (PKR), salah 
satu partai koalisi pemerintah Pakatan 
Harapan, mengajukan aduan kepada 
polisi terkait 
pemasangan 
spanduk oleh 
orang tak dikenal 
itu."Hari ini, 
sebuah spanduk 
berisi fitnah dan 
kebohongan politik 
yang berniat jahat 
terpasang di 
jembatan di atas 
Jalan Bangsar, 
Kuala Lumpur," 
ucap direktur 
komunikasi PHR, 
Fahmi Fadzil, 
melalui 
unggahannya di 
Facebook.
Fahmi meyakini 
spanduk itu 
dipasang oleh 
"musuh politik" Pakatan Harapan. Dia 
mengatakan telah meminta anggota 
partainya untuk mencopot spanduk 
itu.
Dikutip Channel NewsAsia, spanduk 
itu berisi seruan agar Mahathir 
mengundurkan diri dan desakan bagi 
Presiden PKR, Anwar Ibrahim, untuk 
"menyelamatkan Malaysia."
Berdasarkan laporan Malaysiakini, 
spanduk serupa juga terpampang di 
dekat Taman Permata, Kuala Lumpur.
Spanduk-spanduk itu disebut sengaja 
dipasang guna mengadu-domba 
partai koalisi pemerintah.Semasa 
kampanye, Mahathir dan Anwar 
sepakat bersatu dalam koalisi 
Pakatan Harapan untuk mengalahkan 
mantan PM Najib Razak dan 
koalisinya dalam pemilu Mei lalu.

Internasional
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asam, sedangkan dagingnya kaya 
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dapat menstabilkan jumlah kadar gula 
darah pada tubuh manusia dan 
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Fahmi meyakini 
spanduk itu 
dipasang oleh 
"musuh politik" Pakatan Harapan. Dia 
mengatakan telah meminta anggota 
partainya untuk mencopot spanduk 
itu.
Dikutip Channel NewsAsia, spanduk 
itu berisi seruan agar Mahathir 
mengundurkan diri dan desakan bagi 
Presiden PKR, Anwar Ibrahim, untuk 
"menyelamatkan Malaysia."
Berdasarkan laporan Malaysiakini, 
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kolesterol tinggi, juga bisa mengatasi 
atau mengobatinya dengan 
menggunakan daun sirsak. Untuk 
merasakan manfaat daun sirsak untuk 
kolesterol, kamu hanya perlu meminum 
air rebusan daun sirsak.
6. Mengobati kista ovarium
Kondisi ini biasanya dialami oleh 
wanita. Kista ovarium atau tumor jinak 
yang muncul pada ovarium. Jika tidak 
segera diobati, kista dapat berkembang 
sebagai kanker. Oleh karena itu, kamu 
bisa memanfaatkan manfaat daun 
sirsak untuk kista ovarium. Untuk 
merasakan manfaat daun sirsak untuk 
kista ovarium, kamu hanya perlu 
meminum air rebusan daun sirsak.
7. Mengobati asam urat
Selain bisa untuk mengobati kanker, 
daun sirsak juga dapat digunakan 
untuk mengobati asam urat. Mirip 
dengan cara kerja mengobati sel 
kanker, kandungan pada daun sirsak 
seperti: acetogenin, annocatalin, asam 
gentisic, annomuricin, caclourin, dan 

asam linoleat pun dapat dimanfaatkan 
untuk mengobati asam urat. Untuk 
merasakan manfaat daun sirsak untuk 
asam urat, hanya perlu meminum air 
rebusan daun sirsak.
8. Mengobati kanker
Salah satu manfaat daun sirsak yang 
utama dan membuat daun sirsak menjadi 
terkenal adalah kemampuannya untuk 
mengobati kanker. Daun sirsak dapat 
menghambat sel kanker lebih cepat dan 
efektif dibandingkan dengan kemoterapi. 
Karena acetogenin mampu mengobati 
dan menyembuhkan pasien yang 
mengidap kanker. Acetogenin pada sirsak 
sangat kuat dengan kekuatan melawan 
sel kanker 10.000 kali lebih kuat dari 
adriamycin.
Fungsi Acetogenin adalah menghambat 
pertumbuhan sel kanker sekaligus 
menghambat perkembangan sel tumor 
yang resisten terhadap obat kemoterapi 
adriamycin. Untuk merasakan manfaat 
daun sirsak untuk kanker, kamu hanya 
perlu meminum air rebusan daun sirsak..
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Penyidik Satgas Antimafia Bola 
rampung memeriksa Pelaksana tugas 
(Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono 
sebagai tersangka kasus dugaan 
perusakan barang bukti dan dokumen 
terkait pengaturan skor di Mapolda 
Metro Jaya, Jakarta. Jokdri -panggilan 
akrab 
Joko 
Driyon
o- 
diperik
sa 
kurang 
lebih 
selama 
22 jam 
sejak 
pukul 
10.00 
Kamis 
(21/2/2
019) 
hingga 
sekitar 
pukul 08.00 WIB pagi ini.Joko 
menyampaikan, kendati memakan 
waktu lama dan melelahkan, penyidik 
memberikan pelayanan baik, 
profesional sehingga pemeriksaan 
berlangsung nyaman. Namun Jokdri 
enggan menuturkan subtansi 
pertanyaan yang diberikan penyidik 
selama pemeriksaan. "Saya mohon 
maaf tidak dapat menyampaikan 
substansi pertanyaan karena sudah 
masuk dalam ranah hukum," ujar Jokdri, 
di Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Jokdri mengaku siap kooperatif dengan 
memberikan keterangan lanjutan 
apabila dibutuhkan penyidik. "Bisa saja 
akan ada pertemuan berikutnya untuk 
melengkapi data yang dirasa kurang, 
saya siap melakukan pemeriksaan 
berikutnya," kata Joko Driyono.
Sebelumnya, penyidik Satgas Antimafia 
Bola sudah melakukan pemeriksaan 
pertama terhadap Jokdri sebagai 
tersangka, Senin (18/2/2019). Jokdri 
menjalani pemeriksaan selama sekitar 

20 jam, hingga Selasa (19/2/2019) pagi.
Kemudian, Kamis (21/2/2019), Jokdri 
kembali menjalani pemeriksaan sebagai 
tersangka. Karena, pada pemeriksaan 
pertama Jokdri baru menjawab 17 dari 32 
pertanyaan yang diajukan penyidik.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 

Polda Metro 
Jaya 
Komisaris 
Besar Polisi 
Raden 
Prabowo 
Argo Yuwono 
mengatakan, 
secara garis 
besar 
pemeriksaan 
berkaitan 
dengan 
dugaan 
perusakan 
barang bukti, 
termasuk 
adanya 

indikasi beberapa aliran dana.
Diketahui, penyidik menetapkan Jokdri 
sebagai tersangka karena diduga 
memerintah tersangka Muhammad 
Mardani alias Dani, Musmuliadi alias Mus, 
dan Abdul Gofur untuk merusak atau 
menghancurkan barang bukti di Kantor 
Komdis PSSI.Satgas Antimafia Bola, juga 
telah menggeledah apartemen Joko 
Driyono, di kawasan Kuningan, Setiabudi, 
Jakarta Selatan. Polisi menyita sebanyak 
75 item barang bukti hasil dari 
penggeledahan itu. Di antaranya, laptop 
merek Apple warna silver beserta charger, 
sebuah iPad merek Apple warna silver 
beserta charger, dokumen-dokumen 
terkait pertandingan, buku tabungan, 
kartu kredit, empat buah bukti transfer, 
tiga buah handphone warna hitam, enam 
buah handphone, satu bandel dokumen 
PSSI, satu buku catatan warna hitam, 
satu buku note kecil warna hitam, dua 
buah flash disk, satu bandel surat, dua 
lembar cek kwitansi, dan satu buah tablet 
merek Sony warna hitam.

Joko Driyono Diperiksa 22 Jam

Tanah Air
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kolesterol tinggi, juga bisa mengatasi 
atau mengobatinya dengan 
menggunakan daun sirsak. Untuk 
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sebagai kanker. Oleh karena itu, kamu 
bisa memanfaatkan manfaat daun 
sirsak untuk kista ovarium. Untuk 
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Penyidik Satgas Antimafia Bola 
rampung memeriksa Pelaksana tugas 
(Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono 
sebagai tersangka kasus dugaan 
perusakan barang bukti dan dokumen 
terkait pengaturan skor di Mapolda 
Metro Jaya, Jakarta. Jokdri -panggilan 
akrab 
Joko 
Driyon
o- 
diperik
sa 
kurang 
lebih 
selama 
22 jam 
sejak 
pukul 
10.00 
Kamis 
(21/2/2
019) 
hingga 
sekitar 
pukul 08.00 WIB pagi ini.Joko 
menyampaikan, kendati memakan 
waktu lama dan melelahkan, penyidik 
memberikan pelayanan baik, 
profesional sehingga pemeriksaan 
berlangsung nyaman. Namun Jokdri 
enggan menuturkan subtansi 
pertanyaan yang diberikan penyidik 
selama pemeriksaan. "Saya mohon 
maaf tidak dapat menyampaikan 
substansi pertanyaan karena sudah 
masuk dalam ranah hukum," ujar Jokdri, 
di Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Jokdri mengaku siap kooperatif dengan 
memberikan keterangan lanjutan 
apabila dibutuhkan penyidik. "Bisa saja 
akan ada pertemuan berikutnya untuk 
melengkapi data yang dirasa kurang, 
saya siap melakukan pemeriksaan 
berikutnya," kata Joko Driyono.
Sebelumnya, penyidik Satgas Antimafia 
Bola sudah melakukan pemeriksaan 
pertama terhadap Jokdri sebagai 
tersangka, Senin (18/2/2019). Jokdri 
menjalani pemeriksaan selama sekitar 

20 jam, hingga Selasa (19/2/2019) pagi.
Kemudian, Kamis (21/2/2019), Jokdri 
kembali menjalani pemeriksaan sebagai 
tersangka. Karena, pada pemeriksaan 
pertama Jokdri baru menjawab 17 dari 32 
pertanyaan yang diajukan penyidik.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 

Polda Metro 
Jaya 
Komisaris 
Besar Polisi 
Raden 
Prabowo 
Argo Yuwono 
mengatakan, 
secara garis 
besar 
pemeriksaan 
berkaitan 
dengan 
dugaan 
perusakan 
barang bukti, 
termasuk 
adanya 

indikasi beberapa aliran dana.
Diketahui, penyidik menetapkan Jokdri 
sebagai tersangka karena diduga 
memerintah tersangka Muhammad 
Mardani alias Dani, Musmuliadi alias Mus, 
dan Abdul Gofur untuk merusak atau 
menghancurkan barang bukti di Kantor 
Komdis PSSI.Satgas Antimafia Bola, juga 
telah menggeledah apartemen Joko 
Driyono, di kawasan Kuningan, Setiabudi, 
Jakarta Selatan. Polisi menyita sebanyak 
75 item barang bukti hasil dari 
penggeledahan itu. Di antaranya, laptop 
merek Apple warna silver beserta charger, 
sebuah iPad merek Apple warna silver 
beserta charger, dokumen-dokumen 
terkait pertandingan, buku tabungan, 
kartu kredit, empat buah bukti transfer, 
tiga buah handphone warna hitam, enam 
buah handphone, satu bandel dokumen 
PSSI, satu buku catatan warna hitam, 
satu buku note kecil warna hitam, dua 
buah flash disk, satu bandel surat, dua 
lembar cek kwitansi, dan satu buah tablet 
merek Sony warna hitam.

Joko Driyono Diperiksa 22 Jam

Tanah Air
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Samsung resmi meluncurkan lini Galaxy 
S10 dalam acara bertajuk "Galaxy 
Unpacked" yang digelar di San 
Francisco, AS, Rabu (20/2/2018) waktu 
setempat atau Kamis (21/2/2019) 
dinihari WIB. Ada empat model yang 
ditelurkan yakni Galaxy S10e, Galaxy 
S10 reguler, Galaxy S10 Plus, dan 
Galaxy S10 5G. Dari segi desain dan 
inovasi teknologi, Samsung merombak 
Galaxy S10 habis-habisan setelah 
Galaxy S9 yang rilis tahun lalu menuai 
banyak kritikan karena dianggap tidak 
membawa banyak inovasi. Berikut yang 
dirangkum KompasTekno. 
1. Kamera Lubang Pertama Layar baru 
Galaxy S10 diistilahkan "Infinity-O" 
karena benar-benar penuh (full-screen). 
Ada secuil lubang bak titik (punch-hole) 
untuk memuat kamera. Desain Infinity-O 
sebenarnya bukan yang pertama 
dibawa Samsung, melainkan sudah 
disematkan pada lini Galaxy A8s dan A9 
Pro. Namun, dua seri tersebut khusus 
dipasarkan di China dan Korea Selatan.  
Plus Jadi, secara global, Galaxy S10 

Fitur Baru Samsung Galaxy S10

resmi menjadi yang pertama mengusung 
layar dengan lubang kamera. Selain 
target pasar, letak lubang kamera di 
Galaxy S pun berbeda. Sebelumnya, 
baik di Galaxy A9 Pro maupun Galaxy 
A8s, lubang kamera terletak di pojok kiri 
atas. Sementara di lini Galaxy S10e dan 
S10 reguler, lubang kamera sama-sama 
terletak di pojok kanan atas. Khusus 
untuk Galaxy S10 Plus, lubangnya agak 
memanjang untuk meletakkan dua 
kamera (dual-camera) demi selfie yang 
lebih paripurna. 
2. Pemindai Sidik Jari dalam Layar 
Teknologi Ultrasonik Galaxy S10 dan 
Galaxy S10 Plus juga dibekali in-display 
fingerprint scanner. (KOMPAS.com/ OIK 
YUSUF) Untuk pertama kalinya, 
Samsung mengadopsi fitur pemindai 
sidik jari dalam layar (in-display 
fingerprint scanner) pada Galaxy S10 
reguler dan Galaxy S10 Plus. Ini menjadi 
salah satu langkah signifikan bagi 
Samsung yang selama ini masih 
mengandalkan panel sensor sidik jari 
yang biasa diletakan di punggung atau 
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samping perangkat. Samsung 
memang bukan vendor pertama yang 
mengadopsi teknologi pemindai sidk 
jari dalam layar. Akan tetapi, sensor 
yang digunakan Samsung berbeda 
dengan sensor pemindai sidik jari 
dalam layar besutan vendor lain. 
Samsung menggunakan teknologi 
ultrasonik yang diklaim lebih aman dan 
cepat dengan cara mendeteksi denyut 
nadi pengguna. Menariknya, sensor 
pemindai sidik jari dalam layar ini bisa 
berfungsi bahkan saat ponsel dalam 
mode tidur. Sehingga, pengguna tak 
perlu lebih dulu menyalakan ponsel 
untuk membuka kunci layar. Akan 
tetapi, proses pembukaan layar dari 
mode tidur memang tidak secara 
instan. Layar akan lebih dulu menyala 
secara bertahap baru memindai sidik 
jari pengguna. Debut sensor pemindai 
sidik jari ultrasonik ini sekaligus 
menandai akhir dari pemindai iris yang 
selama ini melekat di seri Galaxy S. 
Meski begitu, Samsung tetap 
menyediakan fitur face unlock. Selain 
itu, khusus Galaxy S10e, sensor 
pemindai sidik jari masih terpatri di 
punggung perangkat, tepat di bawah 
dual-camera. 3. Perekaman 4K 

Kamera Depan Selain meningkatkan 
jumlah kamera, Samsung juga 
meningkatkan fitur pendukungnya. Baik 
kamera belakang maupun depan Galaxy 
S10 mendukung perekaman video 4K. 
Khusus untuk kamera depan, fitur ini 
merupakan yang perdana. Galaxy S10 
juga menjadi perangkat mobile pertama 
yang mendukung perekaman video 
HDR10+. Video tersebut akan 
menawarkan pengalaman multimedia 
yang menarik, salah satunya memberikan 
dynamic range video yang lebih tinggi. 
"Hal itu karena kamera Galaxy S10 
menggunakan teknik tonal mapping dari 
frame satu ke fram lain untuk 
mengoptimalkan warna," papar Suzanne 
De Silva, Director Product Marketing 
Samsung. 
4. Snapdragon 855 Mengikuti jejak 
pendahulunya yang selalu mengandalkan 
chipset keluaran terbaru, Galaxy S10 
juga diotaki chipset teranyar Snapdragon 
855. Chipset ini terdiri dari 8 inti 64-bit 
yang diklaim memiliki performa 45 persen 
lebih baik dari Snapdragon 845. Namun, 
biasanya hanya beberapa tertentu saja 
yang mendapat jatah prosesor ini. 
Sebagian negara, trmasuk Indonesia, 
biasanya mendapatkan versi Exynos. 

Tapi, chipset Exynos yang digunakan 
juga keluaran terbaru yakni Exynos 
9820. 5. Galaxy S10 5G Galaxy S10 
5G diresmikan. (Kompas.com/Reza 
Wahyudi) Untuk pertama kalinya, 
Samsung menelurkan tiga varian seri 
Galaxy S, di mana sebelumnya hanya 
terdiri dari dua varian. Tapi tak hanya 
tiga, Samsung menambah varian lain 
dengan label edisi khusus 5G. Dengan 
demikian, Samsung sah menjadi salah 
satu vendor ponsel gelombang 
pertama yang merilis ponsel 5G secara 
komersil. Teknologi 5G pada Galaxy 
S10 lebih dimanfaatkan untuk 
mendukung fitur augmented reality 
(AR). Galaxy S10 5G bakal sangat 
memukau untuk AR. Penjajalannya 
akan terasa semakin nyata,” kata 
Director of Product Marketing 
Samsung, Drew Blackard. Galaxy S10 
5G menjadi varian paling premiuim di 
antara keempatnya. Layarnya 
berdiagonal 6,7 inci, sedikit lebih besar 
dibanding Galaxy S10 Plus yang 
memiliki bentang layar 6,4 inci. 
Konfigurasi penyimpanannya adalah 
RAM 8 GB dan memori internal 256 
GB. Sebagai bayangan, Blackard 
menyebut bahwa kecepatan 5G bisa 
mengunduh semua episode serial 
televisi satu musim penuh hanya dalam 
hitungan menit. Koneksivitas 5G juga 
mendukung pengalaman gaming online 
lebih lancar dan panggilan video 
beresolusi 4K tanpa sendat, sekaligus 
merasakan pengalaman VR dan AR 
yang lebih nyata.
 6. Wireless Power Share Ini menjadi 
fitur anyar yang benar-benar baru 
diusung Samsung. Pengguna bisa 
dengan mudah mengisi daya 
aksesorisnya seperti earbuds atau 
Galaxy Watch dengan cukup 
meletakannya di punggung Galaxy 
S10. Bahkan fitur ini juga berfungsi 
untuk sesama ponsel Galaxy S10.
 7. WiFi 6 Samsung memang merilis 
Galaxy S0 dengan koneksivitas 5G. 
Tapi karena sebaran koneksivitas 
tersebut yang baru terbatas di 
beberapa negara, tentu tidak semua 
pengguna bakal mendapatkan 
pengalaman koneksivitas canggih yang 

ditawarkan 5G. Tapi hal itu tak menjadi 
masalah. Sebab, Galaxy S10 telah 
didukung WiFi 6 (IEEE 802.11ax). "Kami 
mempersembahkan S10 sebagai 
perangkat mobile pertama yang 
kompatibel dengan WiFi 6," papar 
Blackard. WiFi 6 adalah generasi baru 
dalam koneksivitas WiFi yang 
menawarkan kecepatan hingga 20 
persen lebih cepat dibanding S9. WiFi ini 
juga diklaim lebih bisa diandalkan di 
dalam ruangan yang ramai, seperti 
gedung olahraga, bandara, atau area 
konser karena diklaim 4 kali lebih 
kencang. Ketiga model ponsel Galaxy 
S10 sama-sama mempertahankan 
konektor jack audio 3,5mm yang 
diletakkan berdampingan dengan USB 
type-C di sisi bawah. (KOMPAS.com/ 
OIK YUSUF) Selain itu, Galaxy S10 juga 
didukung fitur Intelligent Wi-Fi yang 
membantu perangkat untuk lebih hemat 
daya. Pasalnya, machine learning yang 
digunakan dalam WiFi ini akan 
mendeteksi sinyal WiFi yang lemah. 
Sehingga perangkat akan secara 
otomatis berpindah ke koneksi LTE 
ketimbang terus menerus mencari sinyal 
WiFi yang menguras daya. 
8. RAM 12 GB Galaxy S10 Meski 
kapasitas RAM jumbo masih menjadi 
kontroversi di sebagian kalangan, 
Samsung agaknya tak bergeming. 
Bahkan, Samsung tidak hanya 
menawarkan RAM berukuran besar 
hingga 12 GB, tapi juga memori internal 
hingga 1 terabyte. "Ini seperti memiliki 
superkomputer di dalam saku Anda," 
jelas Blackard. Di Indonesia, Galaxy S10 
mulai bisa dipesan hari ini, Jumat 
(22/2/2019). Harga paling rendah yang 
ditawarkan mulai Rp 10.499.000 untuk 
varian terendah hingga Rp 23.499.000 
untuk varian Galaxy S10 tertinggi.

Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891
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Presiden Amerika Serikat Donald 
Trump melarang perempuan yang 
gabung kelompok ISIS masuk ke 
negaranya. Hoda kini ditahan oleh 
Pasukan Demokratik Suriah (SDF) 
yang dipimpin AS di Suriah. Dia 
meminta untuk kembali pulang ke AS. 
"Saya telah mengintruksikan Menteri 
Luar Negeri Mike Pompeo, dan dia 
sepenuhnya sepakat, tidak 
mengizinkan Hoda Muthana kembali ke 
negara ini," kicaunya di 
Twitter.Penolakan Trump mengakui 
perempuan berusia 24 tahun itu 
bersamaan dengan upayanya untuk 
menekan Eropa menerima kembali 
warga negaranya masing-masing yang 
merupakan eks anggota ISIS. 
Diwartakan kantor berita AFP, ISIS kini 
diambang kekalahan menyusul wilayah 
terakhir mereka di Suriah yang tinggal 
beberapa ratus meter persegi. 
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS 
Mike Pompeo pada Rabu (20/2/2019) 
menyatakan, pengantin ISIS bernama 
Hoda Muthana bukanlah warga negara 
AS. "Hoda Muthana bukan warga 
negara AS dan tidak akan pernah 
diterima di Amerika Serikat," kata 
Pompeo dalam sebuah pernyataan. 
"Dia tidak memiliki basis legal, tidak 
ada paspor AS yang valid, tidak ada 
hak untuk paspor atau visa bepergian 
ke AS," imbuhnya. Berdasarkan 

Trump Larang Hoda Muthana Masuk Ke AS

Amendemen ke-14 Konstitusi AS yang 
diratifikasi pada 1868 setelah perbudakan 
dihapuskan, menetapkan bagi siapa pun 
yang lahir di negara tersebut memiliki hak 
penuh sebagai warga negara AS. Hoda 
dibesarkan di Alabama. Dia diyakini 
melakukan perjalanan ke Suriah dengan 
paspor AS. Namun dalam penyelidikan 
ditemukan bahwa dia tidak berhak atas 
paspornya. "Kewarganegaraan Hoda 
Muthana tidak dicabut karena dia tidak 
pernah menjadi warga negara," ujar 
seorang pejabat AS. Yaha Hoda disebut 
merupakan seorang diplomat dari Yaman, 
dan anak-anak diplomat tidak secara 
otomatis diberi kewarganegaraan. 
Pengacara Hoda, Hassan Shiby, 
menunjukkan akta kelahiran yang 
memperlihatkan perempuan itu lahir di 
New Jersey pada 1994. Dia mengatakan, 
ayah Hoda telah berhenti menjadi 
diplomat sebelum kelahiran putrinya 
tersebut."Dia adalah warga negara AS. 
Dia memiliki paspor yang sah," kata 
Shiby. "Dia mungkin telah melanggar 
hukum, dan jika dia melakukannya, dia 
bersedia menerima akibatnya," imbuhnya. 
Hoda bersedia menjalani proses hukum 
dan masuk penjara jika memang terbukti 
bersalah. Keputusan AS terkait Hoda 
muncul di tengah perdebatan tentang 
nasib Shamima Begum yang dicabut 
kewarganegaraan Inggrisnya usai gabung 
ISIS di Suriah.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memastikan pihaknya masih 
menyelidiki dugaan korupsi di PT 
Pertamina Trading Limited alias Petral, 
yang telah dibubarkan Presiden Joko 
Widodo pada 2015 lalu. KPK pun 
sudah menerima hasil audit Petral dari 
PT Pertamina sejak November 2015. 
"Sepemahaman saya tidak ada 
perkembangan yang mengatakan 
bahwa kasus itu berhenti, dengan kata 
lain kita tunggu saja seperti apa 
perkembangannya," kata Wakil Ketua 
KPK Saut Situmorang 
Saut mengatakan pihaknya sudah 
banyak meminta keterangan sejumlah 
pihak selama proses penyelidikan 
tersebut. Namun, dia menolak 

KPK : Kasus Petral Tetap Berjalan

Tanah air

membeberkan siapa saja pihak yang 
telah diminta keterangannya. 
Saut menyebut KPK akan 
menyampaikan kepada publik ketika 
kasus tersebut ketika sudah naik ke 
tingkat penyidikan. 
"Kalau ada perkembangan lebih lanjut 
akan disampaikan ke publik," ujarnya. 
Sebelumnya, mantan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman 
Said mengungkit masalah audit Petral. 
Dia mengungkap Jokowi pernah 
memintanya menunda melaporkan 
keganjilan audit Petral kepada KPK. 
Sudirman mengatakan hasil audit 
terhadap Petral, usai dibubarkan 2015, 
sudah selesai. Namun, kata Sudirman 
ketika itu hasil audit tak langsung 

 Amerika Serikat akan meninggalkan 
"kelompok kecil pasukan perdamaian" 
yang terdiri dari 200 tentara di Suriah 
untuk periode waktu tertentu setelah 
mereka menarik pasukan militer.
"Sekelompok kecil pasukan perdamaian 
sekitar 200 personel akan tetap berada 
di Suriah untuk jangka waktu tertentu," 
kata juru bicara Gedung Putih, Sarah 
Sanders, dalam sebuah pernyataan 
pada Kamis (21/2).
Keputusan itu diumumkan setelah 
Trump berbicara melalui telepon 
dengan Presiden Turki, Recep Tayyip 
Erdogan. Kedua pemimpin sepakat 
untuk "terus berkoordinasi demi 
menciptakan zona aman" di Suriah.
Desember lalu, Trump memerintahkan 
penarikan 2.000 tentara AS dari Suriah 
karena mereka telah mengalahkan 
militan ISIS di sana.Namun, beberapa 
penasihat Trump meminta sang 
presiden mempertimbangkan lagi 
kebijakannya demi memastikan 
perlindungan terhadap pasukan Kurdi.
Selama ini, AS mendukung dan melatih 
pasukan Kurdi di Suriah untuk melawan 
ISIS. Sementara itu, Turki menganggap 
Kurdi sebagai teroris karena terus 
menggemakan pemberontakan di 
negaranya.Komandan pasukan Suriah 

Trump Sisakan 200 Personel Di Suriah

Internasional

yang didukung AS telah menyerukan 
agar 1.000 hingga 1.500 tentara 
internasional tetap berada di negara itu 
untuk membantu memerangi ISIS.
Ia juga menyampaikan harapan kepada 
Amerika Serikat, khususnya, agar 
menghentikan rencana penarikan total.
Sampai saat ini, sekutu Eropa menolak 
keras menyediakan pasukan kecuali jika 
Washington terus berkomitmen di 
kawasan itu.Seorang pejabat senior AS 
mengatakan keputusan Trump untuk 
menyisakan pasukan perdamaian sudah 
direncanakan sejak beberapa waktu lalu. 
Namun, belum jelas berapa lama 200 
personel itu akan tetap berada di sana 
atau lokasi penempatan mereka.
Keputusan untuk mempertahankan 
pasukan penjaga perdamaian dapat 
membantu Trump mengatasi kritik.
"Ini adalah arah yang jelas bagi sekutu 
dan anggota koalisi lainnya bahwa kami 
akan berada mencapai kesepakatan 
mengenai beberapa hal," kata pejabat 
senior pemerintah AS itu. 

Private Tutoring Harpa / Piano
(any age) by Jessica, every
Sarurday evening.
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ditindaklanjuti ke KPK karena ditahan 
oleh Jokowi melalui perantara. 
Sudirman saat ini berada di kubu calon 
presiden nomor 02 Prabowo Subianto 
sebagai Direktur Materi Debat Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-
Sandi. Sementara itu, pada sekitar 
November 2015, PT Pertamina telah 
mengirimkan hasil audit forensik Petral 
ke KPK. Audit terhadap Petral itu 
dilakukan oleh perusahaan audit asal 
Australia, Kordamentha dan Badan 
Pemeriksa Keuangan. Penyerahan 
audit tersebut dilakukan untuk melihat 
potensi pelanggaran hukum di dalam 
pengadaan minyak mentah dan bahan 
bakar minyak (BBM) impor yang 
dilakukan Petral dan anak usaha 
Pertamina Energy Service Pty Ltd 
(PES) dan Zambesi Ltd pada periode 
2012-2015. KPK mengatakan telah 
menerima audit tersebut. Bahkan 
lembaga antirasuah itu pun langsung 
membuka penyelidikan terhadap 
dugaan korupsi di tubuh Petral. 
"Sudah penyelidikan. (Pemanggilan 

keterangan) belum bisa disampaikan. 
Risikonya besar pada tahap ini," kata 
Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK 
Indriyanto Seno Adji, Kamis 26 
November 2015. 
Mantan Menteri Energi Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Sudirman Said (kiri) 
menuding Jokowi tak menindaklanjuti 
pembubaran Petral karena takut salah 
satu menteri.Sekretaris Tim Kampanye 
Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto 
Kristiyanto menyatakan Sudirman tengah 
menuangkan kekecewaannya karena 
dicopot sebagai Menteri ESDM oleh 
Jokowi, sehingga mengungkit masalah 
PT Petral. "Apa yang dilakukan 
Sudirman Said kan sebagai bentuk 
kekecewaan, karena diganti sebagai 
menteri. Wajar orang kecewa. Mari kita 
lihat secara objektif," kata Hasto di 
Rumah Cemara, Jakarta, Minggu.
“Kan (Petral) sudah dibubarkan, jadi 
proses pengusutan kan melalui aparat, 
melalui BPK, dan sebagainya, jadi tidak 
ada yang ditakutkan oleh Pak Jokowi, 
Pak Sudirman Said yang takut," ujarnya.
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Tanah Air

Pembahasan mengenai skema 
pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) 
untuk aparatur sipil negara ( ASN) dan 
TNI/Polri melalui subsidi fasilitas 
likuiditas pembiayaan perumahan 
(FLPP) telah rampung dibahas. 
Terdapat perubahan batas maksimum 
penghasilan penerima bantuan subsidi 
KPR FLPP yang sebelumnya dari Rp 4 
juta hingga Rp 7 juta per bulan menjadi 
Rp 8 juta per bulan. Direktur Jenderal 
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Heri Eko 
Purwanto mengonfirmasi hal itu 
kepada Kompas.com, Kamis 
(21/2/2019) malam. "Penghasilan 
maksimum penerima subsidi FLPP Rp 
8 juta," kata Heri. Sebelumnya, dalam 
Peraturan Menteri (Permen) PUPR 
Nomor 26 Tahun 2016 ditetapkan, 
penerima subsidi melalui skema FLPP 

ASN Bergaji Rp 8 Juta Bisa Beli Rumah

adalah hanya Golongan I dan II 
ASN/TNI/Polri dengan penghasilan dari 
Rp 4 juta hingga maksimal Rp 7 juta per 
bulan. Selain perubahan batas 
maksimum penghasilan, skema terbaru 
yang telah dibahas sejak 2018 lalu juga 
mengatur syarat rumah subsidi yang bisa 
dibiayai FLPP, yakni seharga Rp 300 juta 
dengan luas tanah 72 meter persegi. 
Adapun dana FLPP bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) yang 
dialokasikan untuk tahun 2019 
meningkat menjadi Rp 7,1 triliun untuk 
membiayai pembangunan 68.000 unit 
rumah. 
Mengutip data Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP), dari 
2010 hingga 2018 pemerintah telah 
menyalurkan dana FLPP senilai Rp 35,7 
triliun untuk rumah sebanyak 566.000 
unit.  
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Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Heri Eko 
Purwanto mengonfirmasi hal itu 
kepada Kompas.com, Kamis 
(21/2/2019) malam. "Penghasilan 
maksimum penerima subsidi FLPP Rp 
8 juta," kata Heri. Sebelumnya, dalam 
Peraturan Menteri (Permen) PUPR 
Nomor 26 Tahun 2016 ditetapkan, 
penerima subsidi melalui skema FLPP 
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adalah hanya Golongan I dan II 
ASN/TNI/Polri dengan penghasilan dari 
Rp 4 juta hingga maksimal Rp 7 juta per 
bulan. Selain perubahan batas 
maksimum penghasilan, skema terbaru 
yang telah dibahas sejak 2018 lalu juga 
mengatur syarat rumah subsidi yang bisa 
dibiayai FLPP, yakni seharga Rp 300 juta 
dengan luas tanah 72 meter persegi. 
Adapun dana FLPP bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) yang 
dialokasikan untuk tahun 2019 
meningkat menjadi Rp 7,1 triliun untuk 
membiayai pembangunan 68.000 unit 
rumah. 
Mengutip data Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP), dari 
2010 hingga 2018 pemerintah telah 
menyalurkan dana FLPP senilai Rp 35,7 
triliun untuk rumah sebanyak 566.000 
unit.  
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