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Tutup Tiap 
Senin 

Dan
Selasa

Roda berputar sangat cepat. Kali ini 
PAN sedang mengalami gejolak dan 
sedang berada di ambang perpecahan. 
Setelah sejumlah kader di daerah 
membelot dengan mendukung capres 
Jokowi. Kali ini para pendiri dan 
penggagas partai PAN itu 
menyarankan Amien Rais mundur dari 
jagat perpolitikan, termasuk dari PAN. 
Saran itu disampaikan melalui surat 
terbuka tertanggal 26 Desember 2018. 
Lima nama pendiri dan penggagas 
PAN, yakni Abdillah Toha, Albert 
Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti 
Heraty, dan Zumrotin, tertera dalam 

surat tersebut. Kelima pendiri PAN tersebut 
mengatakan surat dibuat setelah 
memerhatikan perkembangan kehidupan 
politik di Indonesia terutama kiprah Amien 
Rais bersama PAN ataupun secara 
personal. "Kami sebagai bagian dari 
penggagas dan pendiri PAN merasa 
bertanggung jawab dan berkewajiban 
membuat pernyataan bersama di bawah ini 
demi mengingatkan akan komitmen 
bersama kita pada saat awal pendirian 
partai," demikian tulis surat terbuka 
tersebut. Pada saat pertama kali PAN 
didirikan mereka pun berprinsip sebagai 
berikut:

PAN
Dilanda 

“Tsunami”
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1.PAN adalah partai reformasi yang 
menjunjung tinggi kebebasan 
berpendapat dan menegakkan 
demokrasi setelah 32 tahun di bawah 
kekuasaan absolut orde baru yang 
korup dan otoriter.
2.PAN adalah partai yang berazaskan 
Pancasila dengan landasan nilai-nilai 
moral kemanusiaan dan agama.
3.PAN adalah sebuah partai modern 
yang bersih dari noda-noda orde baru 
dan bertujuan menciptakan kemajuan 
bagi bangsa.
4.PAN adalah partai terbuka dan inklusif 
yang memelihara kemajemukan bangsa 
dan tidak memosisikan diri sebagai 
wakil golongan tertentu.
5.PAN adalah partai yang percaya dan 
mendukung bahwa setiap warga negara 

berstatus kedudukan yang sama di depan 
hukum dan mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama sebagai warga 
negara, tidak mengenal pengertian 
mayoritas atau minoritas
Dengan menggunakan kacamata prinsip-
prinsip PAN tersebut diatas, kami 
mendapatkan kesan kuat bahwa Saudara 
Amien Rais (AR) sejak mengundurkan diri 
sebagai ketua umum PAN sampai 
sekarang, baik secara pribadi maupun 
mengatasnamakan PAN, seringkali 
melakukan kiprah dan manuver politik 
yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip 
itu
·Saudara makin lama makin cenderung 
eksklusif, tidak menumbuhkan kerukunan 
bangsa dalam berbagai pernyataan dan 
sikap politik saudara
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·Saudara sebagai tokoh reformasi yang 
ikut berperan dalam mengakhiri 
kekuasaan orde baru, telah bersimpati, 
mendukung, dan bergabung dengan 
politisi yang beraspirasi mengembalikan 
kekuatan orde baru ke kancah politik 
Indonesia
·Saudara telah menjadikan agama 
sebagai alat politik untuk mencapai 
tujuan meraih kekuasaan.
·Saudara sebagai ilmuwan ilmu politik 
telah gagal mencerdaskan bangsa 
dengan ikut mengeruhkan suasana 
dalam negeri dalam menyebarkan berita 
yang jauh dari kebenaran tentang 
kebangkitan PKI di negeri kita.
·Saudara sebagai orang yang berada di 
luar struktur utama PAN terkesan berat 
menyerahkan kepemimpinan PAN 

kepada generasi berikutnya dengan terus 
menerus melakukan manuver politik yang 
destruktif bagi masa depan partai.
Atas dasar pertimbangan semua itu, kami 
sebagai bagian dari pendiri PAN yang 
bersama saudara saat itu meyakini 
prinsip-prinsip yang akan kita 
perjuangkan bersama, menyampaikan 
surat terbuka ini sebagai pengingat dari 
sesama kawan. Untuk itu barangkali 
sudah saatnya Saudara mengundurkan 
diri dari kiprah politik praktis sehari-hari, 
menyerahkan PAN sepenuhnya ke 
tangan generasi penerus, dan 
menempatkan diri Saudara sebagai 
penjaga moral dan keadaban bangsa 
serta memberikan arah jangka panjang 
bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri 
kita. Salam hormat dari kami semua, 
Jakarta, 26 Desember 2018 (Abdillah 
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Toha Albert Hasibuan  Goenawan 
Mohammad Toeti Heraty Zumrotin)

Menurut kelimanya, Amien Rais telah 
melenceng dari prinsip-prinsip tersebut. 
Mereka mendapatkan kesan kuat 
bahwa Amien Rais sejak mengundurkan 
diri sebagai Ketua Umum PAN sampai 
sekarang, baik secara pribadi maupun 
mengatasnamakan PAN, sering kali 
melakukan kiprah dan manuver politik 
yang tidak sejalan dengan prinsip-
prinsip itu. Amien Rais saat ini semakin 
cenderung eksklusif, tidak 
menumbuhkan kerukunan bangsa 
dalam berbagai pernyataan dan sikap 
politiknya. Amien Rais juga telah 
menjadikan agama sebagai alat politik 
untuk mencapai tujuan meraih 
kekuasaan. Dia juga ikut mengeruhkan 
suasana dalam negeri dalam 

menyebarkan berita yang jauh dari 
kebenaran tentang kebangkitan PKI di 
negeri ini. Sebut saja tuduhannya, Jokowi 
adalah PKI. Tidak hanya sekali atau dua 
kali saja ia sampaikan tuduhan tidak 
berdasar itu. Sudah tidak terhitung lagi 
banyaknya. Namun sayang, hingga detik 
ini, ia belum pernah menyampaikan ke 
publik atas dasar apa ia menyampaikan 
tuduhannya itu. Amien Rais berbicara 
tanpa didukung data yang sah. Ketua 
Dewan Penasihat PA 212 itu juga pernah 
menyebut Jokowi sebagai pemecah belah 
bangsa, pemimpin otoriter, dan pemimpin 
anti-Islam, hanya karena tindakan tegas 
pemerintahan Jokowi membubarkan 
ormas yang ingin merongrong kedaulatan 
bangsa ini dengan mengganti Pancasila 
sebagai ideologi bangsa dengan ideologi 
mereka. Ketika Jokowi memberikan 
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sertifikat tanah gratis kepada rakyatnya, 
Amien Rais bicara ngawur lagi. 
Kebijakan itu dianggapnya sebagai 
pengibulan. Belum lagi menyebut Jokowi 
sebagai pemimpin sontoloyo, dan 
mendikotomikan partai-partai di 
Indonesia sebagai partai Allah (Gerindra, 
PAN, PKS) dan partai pendukung Jokowi 
sebagai partai setan. Sebab ia bisa 
memastikan siapa yang setan dan siapa 
yang berada di pihak Allah. Jika 
mendukung Jokowi setan, dan yang 
mendukung Prabowo, calon presiden 
pilihannya adalah milik Allah. Allah yang 
Mahabesar itu, ia setarakan dengan 
pikiran dangkalnya. Ia menempatkan 

Allah Yang Mahamulia itu, sehina nafsu 
politik kotornya, dan serandah hati dan 
pikirannya yang busuk. Ia memperalat 
Allah untuk memprovokasi dan 
menyebarkan kebencian, mengajak 
orang untuk saling membenci, yang pada 
akhirnya membuat publik gaduh tak 
karuan. Bukan hanya kali itu saja Amien 
Rais memperalat Allah demi nafsu 
jahatnya. Pernah suatu kali ketika ia 
didaulat menjadi pembicara di Balai Kota 
DKI Jakarta, ia membawa-bawa nama 
Allah untuk merendahkan orang lain. Ia 
menumpang pada nama besar Allah. Ia 
menunggangi Allah untuk menyulut 
emosi orang banyak. Bahkan Amien 
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dinilai terkesan berat menyerahkan 
kepemimpinan PAN kepada generasi 
berikutnya dengan terus-menerus 
melakukan manuver politik yang 
destruktif bagi masa depan partai. 
Bahkan untuk hal sepele pun dirinya 
memanfaatkan PAN untuk 
kepentingannya sendiri. Hal ini terlihat 
dari pemutaran film Hanum Dan 
Rangga dimana keluar surat instruksi 
bagi kader PAN untuk wajib menonton 
film tersebut. Itu baru beberapa contoh 
yang tentu saja masih banyak lagi 
tindakannya yang memberikan kesan 
bila dirinya bukanlah Amien Rais yang 
dulu lagi. Jadi wajar pula muncul 
ketidakpuasan di sana-sini. Semua 
ketidakpuasan itu terakumulasi dan 
pecah hari ini. Dimana dalam waktu 
yang hampir bersamaan selain surat 
terbuka yang mendesak Amien Rais 
mundur. Juga muncul kabar mundurnya 
pengurus DPP PAN. Setelah 
Bendahara Umum Nasrullah 
mengumumkan pengunduran dirinya, 
DPP PAN Bidang Cyber dan Multimedia 
Agung Mozin juga ikut-ikutan mundur. 
Sama seperti Nasrullah, Saat 
dikonfirmasi, Agung Mozin 

menyebutkan alasan mundurnya karena 
suasana di partai yang dianggap sudah 
tidak sesuai. Di akar rumput sendiri 
diketahui banyak kader PAN di berbagai 
daerah yang membelot dengan 
mengalihkan dukungan kepada Capres 
Petahana, Jokowi. Sebelumnya Kader 
Partai Amanat Nasional Provinsi 
Sumatera Selatan mendeklarasikan diri 
mendukung pasangan calon Presiden 
nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf Amin. 
Deklarasi itu menyusul pengurus DPW 
Kalsel juga telah bersikap yang sama 
mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin jauh-jauh 
hari sebelumnya. Kapal yang dinaiki 
Amien Rais sudah mulai goyang dan 
sebentar lagi akan oleng dan tenggelam. 
Amien pun bakal hanyut dalam pusaran 
arus perpolitikan tanah air. Asal mula 
PAN, salah satu partai politik di Indonesia, 
yang berlandaskan agama, yang 
membawa rahmat bagi semesta alam. 
PAN didirikan pada 23 Agustus 1998. 
Ketua Umumnya saat ini adalah Zulkifli 
Hasan. Ketua Majelis Pertimbangan 
Partai dijabat oleh mantan Ketua Umum 
PAN periode 2005-2010, Soetrisno 
Bachir. Dan Ketua Dewan Kehormatan 
PAN, juga dijabat oleh mantan Ketua 

Umum PAN, yakni Amien Rais. PAN 
dideklarasikan di Jakarta pada 23 
Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, 
diantaranya Amien Rais, Goenawan 
Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, 
Albert Hasibuan, Toety Heraty, Emil 
Salim, Faisal Basri, A.M. Fatwa, 
Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan 
lainnya. Di Pilpres 2004 silam, PAN 
mencalonkan pasangan Amien Rais-
Siswono Yudo Husodo sebagai capres 
cawapres untuk dipilih secara langsung 
oleh rakyat. Pasangan ini meraih suara 
yang cukup tinggi, yakni hampir 15% 
suara nasional. Namun, masih kalah 
dari perolehan suara pasangan SBY-
JK, yakni sebesar 33,58 persen. Di 
Pilpres 2014, Ketua Umum PAN saat 
itu, Hatta Radjasa mencalonkan diri 
sebagai cawapres, berpasangan 
dengan Prabowo Subianto. Lagi-lagi, 
dewi fortuna belum berpihak kepada 
PAN. Pasangan ini kalah suara oleh 
pasangan Jokowi-JK. Jokowi-JK 
berhasil meraup 53,19 persen suara, 
sedangkan Prabowo-Hatta hanya 
mampu meraih 46,81 persen suara. Di 
Pilpres 2019 ini, PAN tidak 
mencalonkan kadernya sebagai capres 
maupun cawapres. PAN hanya 

mengusung pasangan capres & 
cawapres dari partai lain, yakni Prabowo-
Sandi dari Gerindra. Sebelumnya, kader 
PAN mengajukan Zulkifli Hasan sebagai 
cawapres Prabowo. Namun, Prabowo 
lebih memilih kader partainya sendiri, 
yang duitnya berkardus-kardus, Sandiaga 
Uno. Amien Rais itu orang yang pandai 
dalam mencari peluang di dalam politik. 
Kita akan mengambil contoh dimana para 
aktivis 98 menolak gelar bapak reformasi 
yang disematkan pada Amien Rais. Para 
aktivis menganggap ada orang-orang 
yang mendomplengi aksi mahasiswa dan 
rakyat yang menggulingkan rezim orde 
baru ketika itu, termasuk Amien Rais. 
Meskipun para aktivis 98 merupakan 
pelaku sejarah, tak ada satu pun yang 
mengklaim diri sebagai tokoh reformasi. 
Para aktivis 98 setelah berusaha 
menjatuhkan rezim orde baru, kini pun 
harus meluruskan kembali sebuah 
sejarah. Setelah melihat apa yang terjadi 
kita semua rasanya setuju kalau Amien 
Rais “dilucuti dari gelar bapak 
reformasinya” sama seperti Soeharto 
dilucuti dari gelar bapak pembangunan. 
Sebab sebelum Soeharto oleng, Amien 
Rais itu dianggap sebagai loyalis 
Soeharto, bahkan ketika jatuhnya 
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mengusung pasangan capres & 
cawapres dari partai lain, yakni Prabowo-
Sandi dari Gerindra. Sebelumnya, kader 
PAN mengajukan Zulkifli Hasan sebagai 
cawapres Prabowo. Namun, Prabowo 
lebih memilih kader partainya sendiri, 
yang duitnya berkardus-kardus, Sandiaga 
Uno. Amien Rais itu orang yang pandai 
dalam mencari peluang di dalam politik. 
Kita akan mengambil contoh dimana para 
aktivis 98 menolak gelar bapak reformasi 
yang disematkan pada Amien Rais. Para 
aktivis menganggap ada orang-orang 
yang mendomplengi aksi mahasiswa dan 
rakyat yang menggulingkan rezim orde 
baru ketika itu, termasuk Amien Rais. 
Meskipun para aktivis 98 merupakan 
pelaku sejarah, tak ada satu pun yang 
mengklaim diri sebagai tokoh reformasi. 
Para aktivis 98 setelah berusaha 
menjatuhkan rezim orde baru, kini pun 
harus meluruskan kembali sebuah 
sejarah. Setelah melihat apa yang terjadi 
kita semua rasanya setuju kalau Amien 
Rais “dilucuti dari gelar bapak 
reformasinya” sama seperti Soeharto 
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Soeharto rakyat yang waktu itu nonton 
TV sama sama bilang, ini Amien Rais 
dulu teriak-teriak supaya Soeharto 
dipilih lagi, sekarang teriak-teriak 
Soeharto harus dilengserkan. Pada 
saat itu yang punya TV masih jarang, 
jadi kalau nonton TV sering bareng-
bareng. Saat ini pun mata kita seperti 
dibuka lebar, dimana Amien Rais yang 
mengklaim dirinya sebagai bapak 
reformasi, justru bergabung dengan 
orang-orang yang mengklaim diri 
sebagai kelompok ideologi Soeharto 
yang menjadi simbol orde baru. Terkait 
mana yang benar, paling tidak kita 
sudah disuguhi hal-hal yang bisa kita 
gunakan untuk menilai bahwa Amien 
Rais pintar dalam membaca peluang 
politik atau disebut oportunis. Selain 

klaim bapak reformasi dilucuti, Amien 
Rais yang merupakan mantan ketua 
umum Muhammadyah yang konon 
katanya juga berkat Soeharto, kini pun 
sudah seperti dilutcuti perannya dalam 
Muhammadyah. Sebelumnya, publik 
mengganggap bahwa Amien Rais itu 
cerminan dari Muhammadiyah, apa yang 
dikatakan oleh Amien Rais dianggap 
sejalan dengan Muhammadiyah, namun 
ketika ancaman akan menjewer Haedar 
Nashir ketua Muhammadyah tak 
dihiraukan, hal itupun secara tidak 
langsung melucuti Amien Rais dari 
“pakaian Muhammadyah”. Amien Rais 
dianggap makin tak berdaya di dalam 
Muhammadyah, ketika orang yang 
dianggap loyalisnya kalah dalam 

pemilihan ketua pemuda 
Muhammadiyah. Cak Nanto sebagai 
pengganti Dahnil pun mengkuti jejak 
dari Haedar Nashir untuk 
mengembalikan organisasi pada 
khitahnya. Tidak berhenti sampai situ 
saja, Amien Rais dalam tubuh PAN 
meskipun sudah tak menjadi ketua 
Umum pun tetap seperti membayang-
bayanginya. Sebelumnya PAN 
mendukung pemerintahan, bahkan 
ada kader PAN yang menjadi menteri 
di era Jokowi, tetapi Amien Rais yang 
kerap nyinyir terhadap pemerintah, kini 
mampu menarik PAN untuk melawan 
Jokowi. Karena, ketua umum PAN 
saat ini pun besan dari Amien Rais. 
Secara pelan-pelan, kader-kader PAN 
pun mulai “melucuti Amien Rais”, hal 
itu dilakukan oleh para kader yang 
nyaleg dengan secara terang-terangan 
mengatakan tak akan mempromosikan 
Prabowo-Sandi di pileg mendatang. 
Bukan hanya itu, bahkan kader di 
beberapa daerah pun secara terang-
terangan menyatakan dukungannya 
pada Jokowi. Bahkan saat ini, para 
penggagas dan pendiri PAN pun 
sudah terang-terangan meminta 
Amien Rais untuk mundur karena 
sudah dianggap tidak lagi berpijak 
pada komitmen awal PAN didirikan. 
"Untuk itu barangkali sudah saatnya 
Saudara mengundurkan diri dari 
kiprah politik praktis sehari-hari, 
menyerahkan PAN sepenuhnya ke 
tangan generasi penerus, dan 
menempatkan diri Saudara sebagai 
penjaga moral dan keadaban bangsa 
serta memberikan arah jangka 
panjang bagi kesejahteraan dan 
kemajuan negeri kita," kata para 
pendiri PAN. Kelima orang di atas 
yang merupakan kolega Amien Rais 
karena sama-sama mendirikan PAN, 
meaka saja sudah "gerah" dengan 
tindakan Amien Rais apalagi kita 
sebagai orang awam! Saat reformasi, 
kita semua bersyukur bahwa 
Indonesia berhasil "menumbangkan" 
Soeharto diktator tekorup sedunia 
abad ke-20 yang sudah berkuasa di 
Indonesia selama 32 tahun, Amien 
Rais juga minta Prabowo diseret ke 

Mahkamah Militer saat itu. Setelah 
menurunkan Soeharto pada tahun 1998, 
meminta Prabowo dibawa ke Mahkamah 
Militer tetapi sejak tahun 2014 ngotot 
minta Prabowo jadi Presiden di 
Indonesia? Gimana logikanya? 
Menurunkan Soeharto, tapi ngotot 
menaikkan "menantu" Soeharto 
(Prabowo) sebagai Presiden di Indonesia 
sejak tahun 2014 silam, bahkan sekarang 
Amien Rais "mesra" dengan anak-anak 
Soeharto untuk mendukung Prabowo 
pada pilpres tahun 2019 nanti! Apakah ini 
artinya bahwa Amien Rais adalah "antek" 
Orde Baru? Lalu, pantaskah Amien Rais 
dikatakan sebagai bapak reformasi? Yang 
jelas Amien Rais adalah pecundang 
bukan bapak reformasi seperti yang 
dikatakan oleh Desmond Junaidi Mahesa. 
Bahkan Sri Bintang Pamungkas dan 
mantan Wakil Presiden Try Sutrisno 
malah mengatakan Amien Rais sebagai 
pengkhianat reformasi/bangsa. 
Keberadaan Amien Rais di PAN 
sesungguhnya bukan justru 
mendatangkan kebaikan, namun 
sebaliknya justru mendatangkan bencana 
yang jika terus dibiarkan, akan membuat 
partai itu tenggelam, hilang ditelan bumi. 
Sesungguhnya PAN adalah anak 
kandung reformasi, sehingga partai itu 
kerap disebut sebagai partai reformasi. 
Namun Amien Rais mengingkarinya. Ia 
yang dahulu melawan rezim orde baru 
yang bengis itu, namun kini ia justru 
mendukung Prabowo dengan cita-cita 
besarnya, mengembalikan bangsa ini 
kepada era kelam orde baru. Amien Rais 
yang dahulu berjuang meruntuhkan orde 
baru, ia pula yang saat ini berjuang 
membangun dan membangkitkannya 
kembali. "Surat pernyataan" yang 
disampaikan oleh rekan-rekannya itu, 
semestinya membuatnya sadar, dan 
berbalik dari segala tindak-tanduk 
jahatnya selama ini. Sebab surat 
pernyataan itu semata-mata demi 
menyelamatkan partai yang telah 
membesarkan namanya itu. Jika Amien 
Rais tidak segera merespon nasehat para 
sahabatnya itu, maka kita akan segera 
menyaksikan kisah hidup Amien Rais 
yang habis atau punah seperti habis 
diterjang Tsunami.
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Info SIP

Umumnya orang berpendapat bahwa 
orang dewasa sudah tidak lagi perlu 
mendapatkan vaksinasi. Asumsi ini 
sebenarnya salah, karena meskipun 
saat kecil sudah diimunisasi dengan 
vaksin lengkap, bukan berarti saat 
dewasa kita sudah kebal terhadap 
berbagai penyakit. Ada beberapa 
vaksinasi yang disarankan untuk 
diberikan kembali setelah dewasa, 
untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 
Tahukah Anda imunisasi apa saja yang 
harus Anda ambil sebagai orang 
dewasa?
Berikut tujuh vaksin yang disarankan 
untuk orang dewasa:
Vaksin Influenza
Vaksinasi ini dianjurkan dilakukan tiap 
tahun. Berguna untuk mencegah 
komplikasi yang dapat disebabkan oleh 
flu. Flu mungkin tampak seperti 
penyakit sehari-hari tetapi untuk orang 
dengan penyakit tertentu, pilek dapat 
menyebabkan berbagai komplikasi 
kesehatan. Sangat disarankan untuk 
penderita asma, diabetes, epilepsi, 

Jenis Vaksinasi Untuk Orang Dewasa

Berjaya
Dan Tumbang
Lewat PAN

penyakit jantung, hati, dan ginjal.
Vaksin DPT
Guna dari vaksin ini adalah untuk 
mengurangi risiko terserang tiga penyakit 
sekaligus, yaitu difteri, tetanus, dan 
pertusis (batuk rejan). Disarankan untuk 
mereka yang belum pernah dapat vaksin 
tetanus selama masih kanak-kanak, atau 
mereka yang sangat rentan terkena 
infeksi tetanus, seperti pegawai rumah 
sakit. Juga dianjurkan untuk wanita hamil 
yang memasuki usia kandungan 27 
hingga 36 minggu, dan yang mengasuh 
bayi di bawah usia setahun.
Vaksin Hepatitis A dan B
Hepatitis A dan B masih menjadi masalah 
di Indonesia, oleh karena itu vaksin 
terhadap kedua virus ini sangat 
dianjurkan. Virus hepatitis A atau B, 
menyerang hati dan merusaknya secara 
perlahan. Apabila tidak segera diobati, 
hati yang terserang virus hepatitis dapat 
mengakibatkan sirosis (pengerasan 
organ hati). Cukup dilakukan sekali 
namun disarankan untuk mengulangnya 
kembali tiap lima sampai 10 tahun sekali.
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Vaksin MMR
Vaksin ini dapat mencegah tiga penyakit 
sekaligus yaitu measles (campak), 
mumps (gondongan), dan rubella 
(campak Jerman). Karena ketiga 
penyakit ini sangat menular dan dapat 
menyebabkan komplikasi untuk mereka 
yang lanjut usia. Apabila belum pernah 
terserang ketiga penyakit ini waktu 
masih kanak-kanak, vaksinasi sangat 
disarankan saat beranjak remaja. Walau 
jarang, ada kasus dimana orang dapat 
alergi terhadap vaksin MMR. Lebih baik 
konsultasi dokter sebelum 
menjalaninya.    
Vaksin HPV
Dengan banyaknya kasus penderita 
kanker, vaksin HPV diciptakan untuk 
mencegah salah satu penyebab kanker 
rahim pada wanita. Selain kanker rahim, 
human papillomavirus (HPV)  juga dapat 
menyebabkan kutil kelamin pada pria 
dan wanita. Sebenarnya vaksin ini 
paling efektif diberikan pada masa 
kanak-kanak atau remaja. Namun bagi 
Anda yang hingga kini belum 
mendapatkannya, virus HPV masih bisa 

dicegah dengan vaksin ini.
Vaksin Pneumonia
Dengan bertambahnya usia, tubuh kita 
jadi lebih rentan tertular penyakit dan 
salah satunya adalah pneumonia. 
Penyakit  yang disebabkan oleh bakteri 
Streptococcus pneumoniae ini menyerang 
paru-paru dan menyebabkan peradangan 
jaringan di dalamnya. Iritasi ini 
menyebabkan keluarnya nanah dan 
menimbulkan penumpukan cairan dalam 
saluran pernafasan. Untuk mengurangi 
risiko tertular pneumonia saat lanjut usia, 
dianjurkan untuk melakukan vaksinasi 
apabila sudah berusia 65 tahun.
Vaksin Varicella
Varicella atau cacar air merupakan 
penyakit yang sangat mudah tertular. 
Untuk menjaga tubuh Anda agar tidak 
mudah tertular penyakit ini adalah dengan 
disarankan untuk melakukan vaksinasi. 
Vaksin ini dilakukan dalam dua tahap dan 
jarak masing-masing vaksin adalah satu 
bulan. Namun apabila Anda pernah 
terkena cacar air saat kecil, cukup 
melakukan vaksinasi sekali lagi saat 
sudah dewasa.

 Ira Koesno dan Imam Priyono terpilih 
menjadi moderator tahap pertama debat 
Pilpres 2019, pada 17 Januari 2019. 
Penunjukan keduanya sudah disepakati 
oleh masing-masing tim sukses 
pasangan calon presiden dan calon 
wakil presiden.
"Moderator debat pertama akan 
dimoderatori Ira Koesno dan Imam 
Priyono," ujar Ketua Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) RI Arief Budiman di 
kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 
(28/12).Arief berharap Ira Koesno dan 
Imam Priyono bersedia menjadi 
moderator debat pertama antara 
Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf.
"Karena ini kan baru saja diputuskan, 
kami belum menghubungi mereka. 
Mudah-mudahan mereka bersedia. 
Kalau tidak, maka kami akan adakan 
diskusi kembali," kata dia.
Untuk jadwal debat, KPU sudah 
memutuskan debat pertama pada 17 
Januari 2019. Satu bulan kemudian, 
yakni 17 Februari 2019 dijadwalkan 
sebagai debat kedua. Debat ketiga 
pada 17 Maret 2019, debat keempat 
pada 30 Maret 2019.Sementara debat 
kelima, KPU masih belum 

memutuskannya hingga kini. "Jadwal 
debat kelima nanti kami diskusikan lagi," 
kata dia.
Untuk tema, debat pertama tentang 
hukum, HAM, korupsi, terorisme. Debat 
kedua tentang energi dan pangan, SDA 
dan lingkungan hidup, infrastruktur. Debat 
ketiga tentang pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan.
Untuk debat keempat tentang ideologi, 
pemerintahan, hankam, hubungan 
internasional. Terakhir tentang ekonomi 
dan kesejahteraan sosial, keuangan dan 
investasi, perdagangan dan industri.
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Meski terpisah jarak, rupanya ada tokoh 
dunia yang pemberitaannya selalu 
diikuti oleh publik khususnya di 
Indonesia. Tokoh internasional itu jadi 
newsmaker yang pemberitaannya 
seakan dinanti-nanti.
Daftar tokoh Newsmaker of the Year 
2018 diurut berdasarkan jumlah 
pembaca artikel yang memuat tokoh 
tersebut. Data yang dijadikan dasar 
mengurutkan Newsmaker of The Year 
ini adalah jumlah pengunjung (unique 
visitors/UV) dan laman (pageviews/PV) 
yang dibuka terkait tokoh tersebut. Data 
ini tak merekam sentimen kesukaan 
(like) atau ketidaksukaan (dislike) 
pembaca terhadap tokoh tersebut. 
Sekali lagi, hanya berdasarkan tingkat 
keterbacaan, yang datanya mencapai 

Tokoh Dunia Yang Populer Di Tahun 2018

ratusan juta UV dan PV.
Berikut 5 tokoh internasional Newsmaker 
of The Year untuk tahun 2018:
5. Kim Jong-Un
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un 
rupanya juga punya banyak 'penggemar' 
di Indonesia. Dia masuk ke urutan kelima 
yang beritanya paling banyak dibaca 
sepanjang 2018.
Jika tahun-tahun sebelumnya Kim Jong 
Un selalu bersikap menutup diri di Korea 
Utara, pada 2018 sepertinya jadi sejarah 
baru. Kim Jong Un melakukan pertemuan 
dengan Presiden Amerika Serikat (AS) 
Donald Trump dan Presiden Korea 
Selatan Moon Jae-in di tahun ini.
"Saya telah menunggu dan menunggu 
untuk hari ini. Level akomodasi dan 
jadwal yang kami berikan mungkin 
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rendah, tapi ini yang paling tulus dan 
dari hati," kata Kim Jong Un saat 
bertemu Moon Jae-in, Selasa 
(8/9/2018).
4. Jamal Khashoggi
Bisa dibilang nama jurnalis Jamal 
Khashoggi baru dikenal luas oleh publik 
Indonesia di tahun 2018 ini. Jurnalis asal 
Arab Saudi yang kerap mengkritik Putra 
Mahkota Saudi Mohammed bin Salman 
itu 
tewas 
dibunu
h di 
kantor 
Konsul
at Arab 
Saudi 
di 
Istanbul
, Turki.
Khasho
ggi 
tewas 
pada 2 
Oktobe
r 2018 
yang 
disebut
-sebut 
dilakukan oleh intelijen Saudi. Hingga 
kini siapa pembunuh Khashoggi 
sebenarnya masih jadi misteri.
3. Najib Razak
Meski kalah di Pemilu tahun ini, nama 
eks PM Malaysia Najib Razak masih jadi 
sorotan. Begitu lengser dari jabatannya, 
Najib langsung diuber kasus skandal 
1MDB.
Kabar teranyar dari Najib adalah dia 
ditangkap otoritas Malaysia pada 11 
Desember 2018. Beberapa hari 
sebelumnya pada Sabtu (8/12) dia 
masih sempat ikut aksi '812' bersama 
partai oposisi.
Najib Razak diadili atas dugaan 
mengubah laporan audit akhir 1Malaysia 
Development Berhad (1MDB). Najib 
terancam hukuman maksimum 20 tahun 
penjara jika terbukti bersalah atas 
dakwaan terbaru ini. 
2. Mahathir Mohamad
Mahathir Mohamad kembali berjaya 
setelah kembali memenangkan Pemilu 

malaysia. Usai kemenangannya pada Mei 
2018, kabar tentang Mahathir selalu jadi 
magnet.
Usai dilantik jadi Perdana Menteri 
Malaysia setelah mengalahkan Najib, 
Mahathir mengumumkan pemangkasan 
gaji menteri kabinetnya sebesar 10%. 
Keputusan itu dia ambil karena utang 
Malaysia sudah menumpuk hingg 65% 
dari GDP mereka.

"Saya 
sudah 
diberitahu 
bahwa 
utang kita 
sebenarn
ya 1 triliun 
Ringgit, 
tetapi hari 
ini kita 
bisa 
mempelaj
ari dan 
mencari 
cara 
untuk 
menguran
gi utang 
ini," kata 
Mahathir 

pada 23 Mei 2018.
1. Donald Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
rupanya jadi yang paling dinanti kabarnya 
oleh publik Indonesia pembaca detikcom. 
Sikap kontroversial Trump rupanya 
menarik bagi publik.
Trump terpilih jadi Presiden AS pada tahun 
2016. Kabar terbaru dari 
kepemimpinannya di AS adalah 
pemerintahan yang ditutup terkait 
anggaran.
Ditutupnya pemerintahan AS akibat Trump 
yang ngotot membangun tembok 
perbatasan dengan Meksiko. Anggaran itu 
tak disetujui sehingga pemerintahan pun 
ditutup sementara.
Salah satu kabar kontroversial dari Trump 
adalah mengenai isu pernah berselingkuh 
dengan bintang porno Stormy Daniels. 
Trump yang digugat oleh Stormy terkait 
pencemaran nama baik itu akhirnya 
menang di persidangan dan si bintang 
porno pun diharuskan membayar denda.

 Tidak ada korban luka akibat ledakan 
trafo yang memicu kilatan cahaya biru di 
langit New York, Amerika Serikat (AS). 
Ditegaskan Kepolisian New York 
(NYPD) tidak ada bukti aktivitas luar 
angkasa seperti yang dikhawatirkan 
sejumlah pengguna media sosial. 
"Mengonfirmasi insiden di #Astoria 
merupakan dampak dari ledakan trafo. 
Tidak ada korban luka, tidak ada 
kebakaran, tidak ada bukti aktivitas luar 
angkasa," tegas NYPD dalam 
pernyataan via akun Twitter resminya, 
seperti dikutip pada Jumat (28/12/2018).
Dalam pernyataan terpisah, Kepala 
NYPD Terence Monahan juga 
menegaskan hal serupa. "Ledakan trafo 
di sebuah pembangkit listrik #ConEd di 
#Queens bisa dikendalikan dan tidak 
ada korban luka untuk saat ini," 
sebutnya via Twitter.
Secara serentak, otoritas New York 
menyampaikan penegasan bahwa 
kilatan cahaya biru terang berasal dari 
ledakan trafo milik perusahaan penyedia 
listrik Con Edison di Astoria, Queens, 
New York. "Ledakan trafo ditetapkan 
sebagai malfungsi perlengkapan yang 
tidak mencurigakan. Tolong hindari area 
tersebut agar lalu lintas tetap lancar," 
demikian pernyataan Wakil Inspektur 
NYPD 114th Precinct, Osvaldo Nunez, 
yang mencakup wilayah Astoria. 
Wali Kota New York, Bill de Blasio, 
seperti dikutip New York Times 
menyebut cahaya biru itu dipicu oleh 
'korsleting listrik'.Juru bicara Con 
Edison, Bob McGee, menuturkan 
kepada CNN, sejumlah kebakaran 
singkat terjadi karena 'sejumlah trafo' 
mengalami ledakan di persimpangan 
jalan antara 20th Avenue dan 32nd 
Street di Astoria, Queens. "Seluruh 
jaringan listrik di area itu telah kembali 
beroperasi dan sistemnya stabil," sebut 
pihak Con Edison. 
Ledakan trafo ini sempat mematikan 
aliran listrik dalam hitungan menit, di 
sejumlah lokasi termasuk Bandara La 
Guardia dan sebuah kompleks penjara 

Trafo Meledak Di New York

di Rikers Island yang dihuni 10 ribu 
narapidana, juga menghentikan layanan 
kereta bawah tanah setempat. 
Diketahui bahwa cahaya biru yang tiba-
tiba muncul di tengah kegelapan malam 
memicu berbagai spekulasi, termasuk 
soal invasi alien. Beberapa warga yang 
tinggal tak jauh dari lokasi ledakan 
mengaku mendengar suara dentuman 
keras dan melihat kilatan cahaya biru 
kehijau-hijauan menyelimuti langit malam 
hari."Kami pikir itu sebuah U.F.O.," sebut 
Yiota Androtsokis yang tinggal di area 
tersebut selama 9 tahun, seperti dikutip 
New York Times. Androtsokis 
menyatakan, insiden semacam ini belum 
pernah terjadi sebelumnya. Disebutkan 
Androtsokis bahwa lampu di kediamannya 
mati-nyala selama beberapa saat saat 
ledakan terjadi. "Ada suara aneh," 
ucapnya merujuk pada suara yang 
disebutnya seperti dengungan keras dan 
terus-menerus. Beberapa tetangga 
Androtsokis juga mengungkapkan 
keterangan senada. Menurut Androtsokis, 
suara dengungan itu sangat keras bahkan 
masih terdengar saat jendela ditutup. 
Spekulasi soal U.F.O. dan alien 
bermunculan di media sosial sesaat usai 
kilatan cahaya biru itu muncul. Bantahan 
terhadap spekulasi itu disampaikan oleh 
otoritas New York, termasuk salah 
satunya juru bicara Wali Kota New York. 
"*Bukan* alien. Trafo meledak di fasilitas 
Con-Ed di Queens," tegas juru bicara Wali 
Kota New York, Eric Phillips, via akun 
Twitter-nya. 
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Duta Besar China untuk Indonesia, 
Xiao Qian tidak sepakat dengan 
pemberitaan media massa terkait 
dugaan persekusi, yang dilakukan 
rezim komunis setempat terhadap etnis 
minoritas Uighur di Provinsi Xinjiang. 
Bahkan menurut dia isi pemberitaan itu 
sesat.
"Apa yang saat ini marak diberitakan 
oleh media itu sedikit sesat," ucap Xiao 
kepada wartawan usai jumpa pers 
bersama sejumlah petinggi Pengurus 
Pusat Muhammadiyah di Jakarta, 
Jumat (28/12).
Xiao membantah pemerintah China 
telah membatasi hak-hak etnis Uighur 
yang merupakan Muslim di provinsi itu 
untuk beribadah
."Saya ingin masyarakat Indonesia 
tahu bahwa kebebasan beragama dan 
menjalankan kegiatan agama itu 
dilindungi dalam konstitusi dan hukum 
China. 
Jadi, tidak ada yang namanya 
membatasi kebebasan beragama," 
papar Xiao.
Dalam jumpa pers, Xiao meminta 
masyarakat Indonesia termasuk 
organisasi serta komunitas Muslim 
mengunjungi China.
 Menurut dia umat Islam di Indonesia 
harus bisa melihat sendiri seperti apa 
situasi di sana.
Xiao menyatakan pada hari ini, 
Duta Besar RI untuk China, Djauhari 
Oratmangun, tengah mengunjungi 
beberapa daerah di Provinsi Otonomi 
Uighur di Xinjiang. 
Dia berharap hasil lawatan Djauhari ke 
Xinjiang bisa disampaikan kepada 
masyarakat Indonesia untuk 
menambah pengetahuan.Xiao 
menuturkan ada sekitar 14 juta Muslim 
yang tinggal di Xinjiang, dari total 23 
juta Muslim di China. 
Muslim di Xinjiang, katanya, juga 
berasal dari sepuluh etnis minoritas 
berbeda.
"Selain itu terdapat sekitar 24.400 
masjid Xinjiang atau 70 persen masjid 

Dubes China: Berita Uighur Sesat

Tanah Air

di China terletak di provinsi itu. 
Masyarakat bisa secara penuh 
melakukan kegiatan beragama sesuai 
konstitusi di China," papar Xiao melalui 
penerjemahnya.Pernyataan itu 
diutarakan Xiao menanggapi protes 
umat Islam di Indonesia terkait dugaan 
persekusi terhadap etnis Uighur dalam 
beberapa pekan terakhir.
Salah satu pelanggaran hak asasi 
manusia paling dikhawatirkan adalah 
mengenai dugaan penahanan jutaan 
etnis Uighur dan minoritas lainnya, yang 
dilakukan pemerintah China.
Berdasarkan kesaksian sejumlah warga 
Xinjiang, 
otoritas China terus melakukan 
penahanan massal sewenang-wenang 
terhadap Uighur dan minoritas muslim 
lain di Xinjiang sejak 2014 lalu. 
Xiao membantah kabar tempat tersebut 
merupakan kamp konsentrasi. 
Dia menegaskan kamp tersebut 
merupakan sekolah pelatihan dan 
pendidikan vokasi.
"Soal dugaan kamp indoktrinasi itu tidak 
benar, tempat itu merupakan lembaga 
pelatihan dan pendidikan vokasi bagi 
pemberdayaan masyarakat di Xinjiang," 
kata Xiao.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua 
Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
Haedar Nashir berharap pemerintah 
China bisa lebih terbuka lagi untuk 
menjelaskan situasi yang sebenarnya 
terjadi di Xinjiang.
Haedar menyatakan PP Muhammadiyah 
meminta pemerintah China membuka 
akses bagi msyarakat internasional 
untuk berkunjung ke Xinjiang.
"Selain memberi penjelasan terbuka dan 
apa adanya, kami beri masukan tadi 
kepada pak Dubes Xiao agar 
pemerintah China mau membuka akses 
bagi masyarakat internasional yang 
ingin mengunjungi Xinjiang," katanya
"Dengan akses yang terbuka ke 
Xinjiang, masyarakat internasional bisa 
melihat sendiri situasi dan kondisi di 
sana," ujar Haedar. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika ( BMKG) mengeluarkan 
peringatan dini adanya gelombang 
tinggi yang dapat mencapai 4-6 meter di 
beberapa wilayah Indonesia. Dalam rilis 
resmi yang diterima Kompas.com, 
ketinggian gelombang 4-6 meter 
tersebut berpeluang terjadi di Samudera 
Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa 
Timur, Laut Natuna Utara, dan Perairan 
Utara Kepulauan Natuna. Hal tersebut 
disebutkan karena terdapat pola 
tekanan rendah 1002 hPa, 1003 hPa, 
dan 1007 hPa di Samudera Pasifik timur 
Filiphina, Laut Arafuru bagian barat dan 
Laut China Selatan. Selain itu, pola 
angin di wilayah Indonesia secara 
umum bergerak dari arah barat daya-
barat laut dengan kecepatan angin 
berkisar antara 5-25 knot. 
Kecepatan angin tertinggi terpantau di 
Selat Sunda, Perairan Kepulauan 
Seribu, Laut Jawa, Laut Sulawesi, 
Perairan Kepulauan Sangihe-Kepulauan 
Talaud, dan Laut Flores. Beberapa 
kondisi di atas yang mengakibatkan 
peningkatan tinggi gelombang di 
beberapa wilayah. Peringatan dini 
gelombang tinggi ini berlaku hingga 31 
Desember 2018 pukul 07.00 WIB. 
Sementara, tinggi gelombang 2,5 meter 
hingga 4 meter berpeluang terjadi di 
beberapa wilayah berikut ini: 1. Selat 
Sunda bagian Selatan 2. Perairan 
selatan Pulau Jawa hingga Pulau 
Sumbawa 3. Selat Bali-Selat Lombok- 
Selat Alas bagian selatan. 4. Samudera 
Hindia selatan Banten 5. Samudera 
Hindia selatan Bali hingga Nusa 
Tenggara Barat 6. Perairan Kepulauan 
Anambas dan selatan Kepulauan 
Natuna 7. Laut Jawa 8. Perairan utara 
Kepulauan Kangean 9. Perairan 
Kepulauan Sangihe - Talaud 10. 
Perairan Manado - Bitung 11. Laut 
Sulawesi bagian tengah hingga timur 
12. Laut Maluku 13. Perairan Utara 
Kepulauan Halmahera 14. Samudera 
Pasifik, utara Halmahera hingga Papua 
Barat BMKG juga memberikan 

Peringatan BMKG Adanya Gelombang Tinggi

peringatan dini tinggi gelombang 1,25 
meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi 
di beberapa daerah berikut: 1. Perairan 
Barat Pulau Simeulue hingga Kepulauan 
Mentawai 2. Perairan Enggang-Bengkulu 
3. Perairan Barat Lampung 4. Samudera 
Hindia Barat Pulau Sumatera 5. Perairan 
Selatan Pulau Sumba 6. Laut Sawu 7. 
Perairan Selatan Pulau Rotte-Kupang 8. 
Selat Sape bagian selatan 9. Selat Sumba 
bagian barat 10. Selat Ombai 11. Laut 
Timor Selatan Nusa Tenggara Timur 12. 
Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara 
Timur 13. Laut Natuna 14. Perairan Timur 
Pulau Bintan hingga Lingga 15. Selat 
Karimata dan Gelasa 16. Selat Sunda 
bagian Utara 17. Perairan Kalimantan 
Barat 18. Perairan selatan Kalimantan 19. 
Perairan Kotabaru 20. Perairan utara 
Pulau Jawa 21.
 Perairan barat Sulawesi Selatan 22. 
Perairan Kepulauan Selayar-Sabalana 23. 
Laut Flores dan Laut Banda 24. Perairan 
Kepulauan Baubau-Wakatobi 25. Teluk 
Bone bagian selatan 26. Perairan 
Kepulauan Leti hingga Tanimbar 27. 
Perairan Kepulauan Kei-Aru 28. Laut 
Arafuru dan Laut Seram 29. Selat 
Makassar 30. Laut Sulawesi bagian barat 
31. Perairan utara dan selatan Sulawesi 
Utara 32. Teluk Tomini 33. Perairan barat 
dan timur Kepulauan Halmahera 34. 
Perairan utara Papua Barat hingga Papua 
35. Samudera Pasifik utara Papua. BMKG 
mengimbau masyarakat untuk 
memerhatikan risiko tinggi terhadap 
keselamatan pelayaran pada beberapa 
moda transportasi laut, seperti: Perahu 
nelayan untuk mewaspadai kecepatan 
angin lebih dari 15 knot dan tinggi 
gelombang di atas 1,25 meter. Kapal 
tongkang untuk mewaspadai kecepatan 
angin lebih dari 16 knot dan tinggi 
gelombang di atas 1,5 meter. Kapal Ferry 
untuk mewaspadai kecepatan angin lebih 
dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 
2,5 meter. Kapal ukuran besar (kapal 
kargo atau kapal pesiar), untuk 
mewaspadai kecepatan angin lebih dari 
27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 
meter. 
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Johar Lin Eng dibekuk Satgas Anti 
Mafia Bola. Johar diduga terlibat dalam 
pengaturan skor sepakbola Indonesia.
Johar merupakan satu dari sebelas 
anggota Executive Comite (Exco) PSSI 
periode 2017-2021. Posisi mereka tepat 
ada di bawah jajaran ketua Umum 
PSSI, Edy Rahmayadi, Wakil Ketua 
Umum Joko Driyono, dan Kepala Staf 
Ketua Umum Iwan Budianto.
Di masa pengurusan ini, bukan cuma 
jabatan Exco PSSI yang dipegang 
Johar. Diketahui, Johar juga menjabat 
Ketua Komite Futsal dan Ketua Komite 
Sepakbola.Tak hanya di pusat. Johar 
juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi 
Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Tengah 
selama dua periode yakni 2013-2017 
dan 2017-2021.Tak hanya di Jateng. 
Pada tahun 2017 Johar juga ditunjuk 
Ketum PSSI Edy Rahmayadi menjadi 
Plt Ketua Asprov PSSI Kepulauan Riau 
dan Plt Ketua Asprov PSSI Aceh dan 
sempat jadi kontroversi.Perkasa di 
PSSI, Johar diborgol polisi. Johar 
ditangkap di Bandara Halim 
Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 

pukul 10.12 WIB pagi tadi. Dia ditangkap 
setelah mendarat dari pesawat 
penerbangan Solo dan langsung dibawa 
ke Polda Metro Jaya.
“Bertempat di kedatangan Bandara Halim 
Perdanakusuma telah dilaksanakan 
monitoring giat penangkapan terhadap 
tersangka mafia pengaturan skor oleh 
Polda Metro Jaya yang dipimpin Ipda Elia 
Umboh," kata Ketua Tim Media Satgas 
Anti Mafia Bola, Kombes Argo Yuwono, 
dalam keterangannya, Kamis 
(27/12/2018).Polisi mengatakan Johar 
menyamarkan namanya di boarding pass 
saat terbang dari Solo menuju Bandara 
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 
Johar mengganti namanya menjadi 
'Jasmani'."Dia tadi pagi pukul 09.55 WIB 
terbang dari Solo menuju Jakarta. Tapi 
setelah kami cek boarding pass-nya, 
namanya beda. Namanya menggunakan 
nama 'Jasmani'," kataDalam kasus ini, 
Johar ditetapkan sebagai tersangka 
pengaturan skor (match fixing). Polisi 
tengah mendalami peran Johar. Seusai 
ditangkap, Johar dibawa ke Polda Metro 
Jaya.Satgas Anti Mafia Bola juga 

Executive Comite PSSI Di Tangkap Polisi

Seperti yang sudah direncanakan, 
akhirnya Jalan Raya Gubeng kembali 
dibuka pada Kamis (27/12/2018) pukul 
18.00 WIB. Para pengendara saat ini 
bisa kembali melintasi Jalan Gubeng 
yang sebelumnya sempat ambles. 
Namun, warga Kota Surabaya tetap 
harus berhati-hati dalam berkendara. 
Melalui akun Instragram resminya, 
@trirismaharini, Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini, bersyukur karena proses 
recovery berjalan dengan lancar dan 
sesuai rencana yang diinginkan. 
"Alhamdulillah sejak pukul 18.00 WIB 
tadi Jalan Gubeng sudah bisa dilewati," 
tulis Risma, Kamis.  Kepada warga 
Kota Surabaya, Risma mengucapkan 
selamat menikmati kembali akses jalan 
umum untuk kembali duganakan, 
dengan tetap memperhatikan 
keamanan dan keselamatan di jalan. 
"Selamat menikmati kembali Jalan 
Gubeng, tetap berhati-hati dalam 
berkendaraan," ujar Risma. Risma juga 
mengucapkan terima kasih kepada 
para petugas dan seluruh tim yang 
bekerja melakukan proses pemulihan 
jalan tersebut. "Terima kasih para 
petugas dan tim terkait yang bekerja 
siang malam demi normalnya kembali 
Jalan Gubeng," imbuh Risma. 
Sebelumnya, Risma mengatakan 
bahwa dua lajur sisi timur memang 
akan digunakan hari ini atau Kamis. 

Jalan Gubeng Sudah Disa Di Gunakan Lagi

Sementara dua lajur di sisi barat, masih 
dalam proses penyemprotan ulang 
lapisan aspal cair atau tack coat. "Sesuai 
perkiraan (lajur sisi timur) sudah 
memenuhi syarat. Sore ini kita lakukan 
pengaspalan. (Sisi barat) kita lapisi lagi 
tack coat-nya," kata Wali Kota Surabaya, 
Rabu (26/12/2018). Untuk sisi barat, 
Risma mengatakan, tim ahli dari Institut 
Teknologi Sepuluh November (ITS) akan 
melakukan pengecekan untuk 
mengetahui kesiapan lajur sisi barat, 
sudah siap atau belum untuk diaspal. 
Setelah proses final pengaspalan sisi 
timur, Risma menyebut, rencananya 
Jalan Raya Gubeng sisi timur akan 
dibuka. Pihaknya sudah melakukan rapat 
koordinasi antara pemkot dan pihak 
kepolisian. "Hasil rapat, besok dilakukan 
uji coba dua lajur (sisi timur)," ujar Risma. 
Sementara itu, untuk lajur sisi barat Jalan 
Raya Gubeng masih akan ditutup karena 
menunggu pemasangan steel sheet pile 
(SSP) selesai dikerjakan. Sebagaimana 
diketahui, pasca amblesnya Jalan Raya 
Gubeng pada Selasa (18/12/2018) 
malam lalu, Pemkot Surabaya dan 
sejumlah stake holder terkait bergerak 
cepat melakukan proses pemulihan jalan 
pada Kamis (20/12/2018) lalu. Tiga hari 
kemudian, yakni Minggu (23/12/2018), 
proses pengurukan dan pemadatan 
tanah sudah rampung dan jalan yang 
ambles kembali tersambung. 
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Johar Lin Eng dibekuk Satgas Anti 
Mafia Bola. Johar diduga terlibat dalam 
pengaturan skor sepakbola Indonesia.
Johar merupakan satu dari sebelas 
anggota Executive Comite (Exco) PSSI 
periode 2017-2021. Posisi mereka tepat 
ada di bawah jajaran ketua Umum 
PSSI, Edy Rahmayadi, Wakil Ketua 
Umum Joko Driyono, dan Kepala Staf 
Ketua Umum Iwan Budianto.
Di masa pengurusan ini, bukan cuma 
jabatan Exco PSSI yang dipegang 
Johar. Diketahui, Johar juga menjabat 
Ketua Komite Futsal dan Ketua Komite 
Sepakbola.Tak hanya di pusat. Johar 
juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi 
Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Tengah 
selama dua periode yakni 2013-2017 
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pukul 10.12 WIB pagi tadi. Dia ditangkap 
setelah mendarat dari pesawat 
penerbangan Solo dan langsung dibawa 
ke Polda Metro Jaya.
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Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 
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Executive Comite PSSI Di Tangkap Polisi

Seperti yang sudah direncanakan, 
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Jalan Gubeng Sudah Disa Di Gunakan Lagi

Sementara dua lajur di sisi barat, masih 
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Sementara itu, untuk lajur sisi barat Jalan 
Raya Gubeng masih akan ditutup karena 
menunggu pemasangan steel sheet pile 
(SSP) selesai dikerjakan. Sebagaimana 
diketahui, pasca amblesnya Jalan Raya 
Gubeng pada Selasa (18/12/2018) 
malam lalu, Pemkot Surabaya dan 
sejumlah stake holder terkait bergerak 
cepat melakukan proses pemulihan jalan 
pada Kamis (20/12/2018) lalu. Tiga hari 
kemudian, yakni Minggu (23/12/2018), 
proses pengurukan dan pemadatan 
tanah sudah rampung dan jalan yang 
ambles kembali tersambung. 
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menangkap mantan anggota komisi 
wasit Priyanto (P) dan juga Anik Yuni 
Artika Sari (A) yang merupakan anak 
Priyanto.
"P ikut dalam kegiatan sepakbolaan. Dia 
bukan manajer. Mantan dari komisi 
wasit. Yang A itu anaknya," kata Ketua 
Tim Media Satgas Anti-Mafia Bola 
Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro 
Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 
Kamis (27/12/2018).Tersangka Priyanto 
dan Anik ditangkap di dua lokasi. 
Tersangka Priyanto sementara dititipkan 
di Polda Jawa Tengah, sedangkan 
tersangka Anik sudah diterbangkan ke 
Jakarta.Dalam kasus ini, polisi juga 
sudah memeriksa 11 saksi. Penyidikan 
kasus ini masih terus dikembangkan 
polisi untuk mencari ada-tidaknya 
tersangka lain.Polisi mengatakan 
tersangka Johar Lin Eng, Priyanto, dan 
Anik Yuni Artika Sari diduga terlibat 
dalam pengaturan skor di Liga 3 di 
Jawa Tengah. Salah satunya terlibat 
dalam pengaturan skor laga Persibara 

Banjarnegara.Sebelumnya, Satgas Anti 
Mafia Bola menerima laporan dari 
manajer klub sepakbola, LI, terkait 
dugaan pengaturan skor. Laporan itu 
terkait adanya sejumlah pihak yang 
meminta uang agar salah satu tim bisa 
naik dari Liga 3 ke Liga 2.
"Setelah dilakukan klarifikasi terhadap 
saksi-saksi dan setelah dilaksanakan 
mekanisme gelar perkara maka pada 24 
Desember 2018 telah dinaikkan ke 
penyidikan," kata Argo dalam 
keterangannya, Rabu (26/12).
Laporan LI itu teregister dengan nomor 
LP/6990/XII/2018/PMJ/DITRESKRIMUM, 
tanggal 19 Desember 2018, tentang 
Dugaan Tindak Pidana Penipuan 
dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak 
Pidana Suap dan/atau Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 
372 KUHP dan/atau UU RI No 11 Tahun 
1980 tentang Tindak Pidana Suap 
dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU RI Nomor 8 
Tahun 2010 tentang TPPU. Terlapor 

Uni Emirat Arab membuka kembali 
kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah 
pada Kamis (28/12), menandai dorongan 
diplomatik untuk Presiden Bashar al-
Assad dari negara Arab sekutu AS yang 
pernah mendukung pemberontak 
melawannya.UEA mengatakan langkah itu 
bertujuan untuk menormalkan hubungan 
dan untuk mengurangi risiko campur 
tangan regional dalam urusan Arab, 
Suriah. "Keputusan UEA datang setelah 
keyakinan bahwa tahap berikutnya 
membutuhkan kehadiran Arab dan 
komunikasi dengan Suriah," ujar Menteri 
Luar Negeri UEA Pembukaan kembali 
kedutaan adalah langkah menuju 
rehabilitasi hubungan antara Suriah 
dengan negara-negara Arab. 
Keanggotaan Suriah di Liga Arab 
ditangguhkan tujuh tahun lalu. 
Gargash mengatakan kepada Al Arabiya 
TV bahwa pendaftaran kembali akan 
membutuhkan konsensus Arab.
Bendera UEA akhirnya dikibarkan di 
kedutaan yang ditutup sejak bulan-bulan 
awal konflik Suriah hampir delapan tahun 
lalu. Kementerian Luar Negeri UEA 
mengatakan petugas administrasi 
bertanggung jawab atas tugasnya pada 
Kamis.Robert Ford, yang menjabat 
sebagai duta besar AS untuk Suriah ketika 
pemberontakan terhadap Assad meletus 
pada tahun 2011, mengatakan 
pembukaan kembali kedutaan UEA 
menunjukkan bahwa monarki Teluk 
Muslim Sunni berusaha untuk 
menggunakan kembali pengaruh di Suriah 
untuk menumpulkan bahwa Syiah-nya, 
musuh yang dipimpin, Iran.
"Saya pikir mereka berharap bahwa dari 
waktu ke waktu dengan keterlibatan 
kembali secara finansial dan diplomatik 
dengan Damaskus, mereka dapat 
mengurangi pengaruh Iran," kata Ford.
Ford mencatat bahwa UEA memiliki sektor 
swasta yang dinamis dengan sumber daya 
yang jauh lebih baik daripada Iran untuk 
berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi 
besar-besaran yang diperlukan oleh 
Suriah.UEA adalah satu dari beberapa 
negara kawasan yang mendukung 
kelompok-kelompok bersenjata yang 
menentang Assad, meskipun perannya 

UEA Buka Kembali Kedubes Di Suriah

kurang menonjol dibandingkan dengan Arab 
Saudi, Qatar atau Turki. Dukungan Emirat 
telah dikaitkan dengan kelompok-kelompok 
yang menentang dominasi Islam atas 
pemberontakan.Hampir delapan tahun 
dalam perang, Assad telah memulihkan 
kendali atas sebagian besar Suriah dengan 
dukungan dari Rusia, Iran, dan kelompok-
kelompok Muslim Syiah yang didukung Iran 
seperti Hizbullah Libanon.Kemajuan 
militernya meningkat pesat tahun ini dengan 
kekalahan kantong pemberontak besar 
terakhir di dekat Damaskus dan pemulihan 
wilayah barat daya.Awal bulan ini, Presiden 
Sudan Omar al-Bashir menjadi kepala 
negara Arab pertama yang mengunjungi 
Damaskus sejak awal konflik Suriah, terbang 
ke bandara Damaskus.
Perbatasan yang melintasi antara Suriah 
dan Yordania, sekutu AS lainnya yang 
mendukung pemberontak, dibuka kembali 
pada Oktober. Sebuah penerbangan 
penumpang Suriah terbang ke Tunisia pada 
hari Kamis untuk pertama kalinya dalam 
hampir delapan tahun.Seorang diplomat 
Arab yang tak ingin diungkap identitasnya 
mengatakan kepada Reuters pekan lalu 
bahwa dia percaya sebagian besar negara 
Arab ingin Suriah diterima kembali ke Liga 
Arab, dengan hanya tiga atau empat negara 
diperkirakan akan menentangnya.
Senjata, pelatihan, dan dana dari negara-
negara Arab disalurkan ke pemberontak 
Suriah melalui program yang diawasi oleh 
CIA hingga Presiden AS Donald Trump 
ditutup tahun lalu.
 Dalam potensi pengangkatan kembali 
Assad sebagai presiden, Trump juga pekan 
lalu memutuskan untuk menarik pasukan 
A.S. yang dikerahkan di Suriah utara dan 
timur untuk mendukung milisi pimpinan-
Kurdi.
Departemen Luar Negeri AS belum 
mengomentari langkah UEA. Kendati 
demikian, Ford percaya bahwa Washington 
mungkin hanya menyetujui karena 
pemerintahan Trump berkeinginan tak 
terlibat banyak lagi. Pijakan terakhir 
pemberontak anti-Assad adalah busur 
wilayah barat laut berbatasan dengan Turki, 
yang masih mendukung mereka.Assad telah 
bersumpah untuk merebut kembali kendali 
seluruh negara
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dengan Damaskus, mereka dapat 
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Suriah melalui program yang diawasi oleh 
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A.S. yang dikerahkan di Suriah utara dan 
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Kepala Badan Geologi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Rudy Suhendar menyatakan 
terjadinya tsunami di selat sunda karena 
terjadi longsor di Gunung Api Anak 
Krakatau.Hasil kajian Badan Geologi 
berdasarkan pemantauan interpretasi 
citra, kelongsoran di Gunung Anak 
Krakatau mencapai seluas 64 
hektar.Rudy menyampaikan aktivitas 
Gunung Anak Krakatau ini terus 
meningkat mulai sejak tanggal 29 Juni 
2018, frekuensi peningkatan paling 
besar terjadi pada tanggal 22 Desember 
2018."Yang terekam oleh kita pukul 
21.03 kita sudah mulai aga besar 
dengan kebesaran itu dengan 
sesmograf kebesaran perjam itu kita 
satu disertai kenaikan air laut yang 
menyebabkan tsunami pada malam itu," 
katanya saat melakukan pemantaum di 
Pos Pemantauan Gunung Api Anak 
Krakatau, Pasauran, Serang, Kamis 
(27/12).Lalu tanggal 23 sampai 24 
hembusan letusan terus terjadi dengan 
amplitudo cukum tinggi over skill 
menunjukkan aktivitas kegempaan 
tremor menerus amplitudo 8-32 mm 
(dominan 25 mm) sehingga pagi tadi 

Tsunami Selat Sunda Karena Anak Krakatau

Tanah air

status Gunung Anak Krakatau berubah 
status dari waspada ke siaga."Kemarin 
sore dengan letusan dengan arah angin 
ke timur laut menjatuhkan abu ke pesisir 
wilayah Anyer dan Cilegon meskipun 
masih kurang dari satu mili dari 
ketebalan abu yang turun, Kami 
melakukan evaluasi dengan adanya abu. 
Perpagi tadi statusnya kita naikan dari 
waspada ke siaga," katanya.
Berdadarkan pemantauan PVMBG, 
terlihat cuaca mendung dan hujan di 
Gunung Anak Krakatau. Angin bertiup 
lemah hingga sedang ke arah utara dan 
timur laut. Suhu udara 24-26 celsius dan 
kelembaban udara 91-96 persen. 
Volume curah hujan tidak tercatat.
Dari pengamatan visual gunung kabut 0-
III. Asap kawah tidak teramati. Terdengar 
suara dentuman di pos pengamatan 
Gunung Anak Krakatau.Data yang 
diambil dari Stasiun Sertung, dekat 
kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat 
Sunda ini, menunjukkan aktivitas 
kegempaan tremor menerus amplitudo 
8-32 mm (dominan 25 mm). Status siaga 
ini membuat masyarakat diminta tak 
mendekati kawah Gunung Anak 
Krakatau dalam radius 5 kilometer. 
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Kepala Badan Geologi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Rudy Suhendar menyatakan 
terjadinya tsunami di selat sunda karena 
terjadi longsor di Gunung Api Anak 
Krakatau.Hasil kajian Badan Geologi 
berdasarkan pemantauan interpretasi 
citra, kelongsoran di Gunung Anak 
Krakatau mencapai seluas 64 
hektar.Rudy menyampaikan aktivitas 
Gunung Anak Krakatau ini terus 
meningkat mulai sejak tanggal 29 Juni 
2018, frekuensi peningkatan paling 
besar terjadi pada tanggal 22 Desember 
2018."Yang terekam oleh kita pukul 
21.03 kita sudah mulai aga besar 
dengan kebesaran itu dengan 
sesmograf kebesaran perjam itu kita 
satu disertai kenaikan air laut yang 
menyebabkan tsunami pada malam itu," 
katanya saat melakukan pemantaum di 
Pos Pemantauan Gunung Api Anak 
Krakatau, Pasauran, Serang, Kamis 
(27/12).Lalu tanggal 23 sampai 24 
hembusan letusan terus terjadi dengan 
amplitudo cukum tinggi over skill 
menunjukkan aktivitas kegempaan 
tremor menerus amplitudo 8-32 mm 
(dominan 25 mm) sehingga pagi tadi 

Tsunami Selat Sunda Karena Anak Krakatau

Tanah air

status Gunung Anak Krakatau berubah 
status dari waspada ke siaga."Kemarin 
sore dengan letusan dengan arah angin 
ke timur laut menjatuhkan abu ke pesisir 
wilayah Anyer dan Cilegon meskipun 
masih kurang dari satu mili dari 
ketebalan abu yang turun, Kami 
melakukan evaluasi dengan adanya abu. 
Perpagi tadi statusnya kita naikan dari 
waspada ke siaga," katanya.
Berdadarkan pemantauan PVMBG, 
terlihat cuaca mendung dan hujan di 
Gunung Anak Krakatau. Angin bertiup 
lemah hingga sedang ke arah utara dan 
timur laut. Suhu udara 24-26 celsius dan 
kelembaban udara 91-96 persen. 
Volume curah hujan tidak tercatat.
Dari pengamatan visual gunung kabut 0-
III. Asap kawah tidak teramati. Terdengar 
suara dentuman di pos pengamatan 
Gunung Anak Krakatau.Data yang 
diambil dari Stasiun Sertung, dekat 
kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat 
Sunda ini, menunjukkan aktivitas 
kegempaan tremor menerus amplitudo 
8-32 mm (dominan 25 mm). Status siaga 
ini membuat masyarakat diminta tak 
mendekati kawah Gunung Anak 
Krakatau dalam radius 5 kilometer. 
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