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Proses menuju Pilpres 2019 terus 
dilaksanakan. Apalagi waktu 
pelaksanaan Pilpres yaitu bulan April 
semakin dekat saja. Acara yang paling 
ditunggu di tengah kontestasi politik 
adalah debat capres dan cawapres. 
Lewat debat ini, publik bisa menilai 
sejauh mana kesiapan masing-masing 
calon. Publik bisa menilai calon mana 
yang punya ide lebih matang. Debat 
capres dan cawapres ini juga penting 
karena bisa menjadi patokan bagi swing 
voter yang belum menentukan pilihan. 

KPU RI telah siap menyelenggarakan 
debat kandidat antara pasangan calon 
presiden-calon wakil presiden di Pemilu 
2019. Debat kandidat merupakan ajang 
adu program dan kebijakan yang akan 
dilakukan jika terpilih sebagai presiden 
dan presiden. Kita berharap jangan 
menjadikan debat sebagai ajang saling 
serang. Di kesempatan itu, kedua 
pasangan Capres dan Cawapres agar 
memaksimalkan sarana debat kandidat 

17 Januari 2019
Debat Pertama

Capres Dan Cawapres
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untuk menjelaskan apa visi-misi jika 
terpilih menjadi presiden dan wakil 
presiden. Sehingga nantinya, 
masyarakat mengetahui sosok 
pasangan calon pemimpin yang akan 
dipilih. Debat Capres pertama akan 
diselenggarakan tanggal 17 Januari 
2019. 

Pilpres 
2019

KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
sudah menyusun jadwal debat 

. Ada lima kali debat yang akan 
digelar , yakni debat capres-
cawapres, debat capres, debat 
cawapres, debat capres, dan debat 
capres-cawapres. Selain itu KPU juga 
sudah menetapkan jadwal media 

televisi yang menyelenggarakan debat 
pertama sampai kelima. Dalam rapat 
bersama tentang teknis debat calon 
presiden dan wakil presiden nanti salah 
satunya penetapan media massa 
elektronik," ujar Ketua KPU RI, Arief 
Budiman di kantor KPU, Jakarta. Rapat 
tersebut dihadiri oleh Ketua KPU RI Arief 
Budiman, Sekretariat Bawaslu RI Haryo 
Sudrajat, pemimpin redaksi media 
massa elektronik, TKN Jokowi-Ma'ruf 
Fikri Satari, Wakil Ketua BPN Prabowo-
Sandi Priyo Budi Santoso. Hasil 
pengundian yang diwakili oleh satu wakil 
dari masing-masing grup, sebagai 
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berikut.                                                                                                                               
1. Debat Pertama (capres-cawapres vs 
capres-cawapres): TVRI, RRI, Kompas 
TV dan RTV. Tema Debat: Hukum, 
HAM, Korupsi dan Terorisme. Tanggal 
dan Tempat: 17 Januari 2019 di Hotel 
Bidakara.                                                                                               
2. Debat Kedua (capres-capres): RCTI, 
GTV, MNC TV dan iNews TV.
Tema Debat: Energi dan Pangan, 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup, dan Infrastuktur. Tanggal dan 
Tempat: 17 Februari 2019 di Hotel 
Sultan.                                              3. 
Debat Ketiga (cawapres-cawapres): 
Trans TV, Trans 7 dan CNN Indonesia 
TV.
Tema Debat: Pendidikan, Kesehatan, 

Ketenagakerjaan serta Sosial dan 
Kebudayaan.
Tanggal dan Tempat: 17 Maret 2019 di 
Hotel Sultan.                                                                     
4. Debat Keempat (capres-capres): Metro 
TV, SCTV dan Indosiar.
Tema Debat: Ideologi, Pemerintahan, 
Pertahanan dan Keamanan serta 
Hubungan Internasional. Tanggal dan 
Tempat: 30 Maret 2019, tempat belum 
ditentukan. 
 5. Debat Kelima (capres-cawapres vs 
capres-cawapres): tvOne, ANTV, 
BeritasatuTV dan NET TV. Tema Debat: 
Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, 
Keuangan dan Investasi serta 
Perdagangan dan Industri. Tanggal: 
Tanggal dan tempat belum ditentukan.
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ra usah 

Terkait penentuan tanggal untuk debat 
kelima, KPU mengeluarkan opsi yaitu 
pada 10 April atau 13 April 2019. 
Namun, terjadi perdebatan penentuan 
tanggal debat terakhir.  TKN Jokowi-
Ma'ruf mengusulkan debat kelima 
diselenggarakan pada 10 April 2019. 
Sedangkan BPN Prabowo-Sandi 
mengusulkan pada 13 April 2019 
lantaran Prabowo Subianto tak bisa 
hadir pada 10 April karena sudah ada 
agenda. "Capres kami pada tanggal 10 
April dan seterusnya sudah ada agenda 
yang tidak memungkinkan, kami 
mengusulkan tanggal 13 April," ujar 
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo 
Budi Santoso di kantor KPU, Jakarta. 
Hingga samapai sekarang masih belum 
diputuskan kapan tanggal debat 
terakhir. Sedangkan untuk Moderator 

debat capres dan cawapres Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia 
mengusulkan enam nama calon 
moderator debat capres cawapres di 

. Pemilu 2019 Mengingat beberapa waktu 
ke belakang, kubu oposisi sebelumnya 
mengusulkan agar debat calon presiden 
dan calon wakil presiden menggunakan 
bahasa Inggris. Tapi perlukah debat 
capres bahasa inggris? Tidak perlu, 
bahkan tidak penting. Bahasa hanya 
sekadar alat komunikasi, bukan 
pertunjukan atau pamer diri. Indonesia 
tidak membutuhkan pemimpin yang 
mampu berbahasa Inggris, tapi tidak 
punya kecakapan memimpin. Kita butuh 
Presiden yang kerja dengan tangan, 
bukan dengan mulutnya saja. Apa 
untungnya? Apakah bahasa Inggris 
adalah segalanya? Apakah bahasa 
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Inggris bisa membangun ribuan 
kilometer jalan di daerah tertinggal yang 
sejak Indonesia merdeka belum pernah 
diaspal? Coba tanya masyarakat Papua 
yang baru saja mendapat terang 
sesudah puluhan tahun hidup dalam 
kondisi gelap gulita. Perlukah mereka 
Presiden yang bisa berbahasa Inggris 
dengan fasih? Atau tanyakan pada para 
petani yang setiap tahun selalu gagal 
panen karena kekeringan, dan 
sekarang sedang dibangunkan 
bendungan raksasa untuk mengatur air 
ke sawah dan kebun mereka. Perlukah 
bahasa Inggris untuk membangun itu 
semua? Atau tanyakan pada 
masyarakat yang tinggal di daerah 
perbatasan yang sekarang gembira 
karena daerahnya dibangun dengan 
gagah, jalan semua tersambung 
dengan tol, sehingga mereka merasa 
bisa memiliki dan mempunyai wibawa 
berhadapan dengan tetangganya dan 
mengatakan bahwa sekarang semua 
mudah dan hemat biaya. Perlukah 
mereka pemimpin yang berbahasa 
Inggris untuk sekadar melihat 
kebutuhan mereka? Oposisi seakan 

selalu ingin riuh dan ramai. Kubu 
Prabowo mengimbau KPU untuk hati-hati 
memilih moderator debat capres dan 
cawapres. Mereka seolah selalu 
khawatir, pesimis dan curiga bila 
moderator akan memihak kubu 
petahana. Padahal moderator debat 
Capres ditentukan berdasarkan 
persetujuan kedua belah pihak dan harus 
disetujui kedua belah pihak. 
Mempertimbangkan pentingnya 
pengaruh hasil debat capres dan 
cawapres, kubu BPN Prabowo dan 
Sandiaga Uno mewanti-wanti KPU 
supaya lebih hati-hati ketika menetapkan 
moderator debat. Bagi kubu oposisi, 
posisi moderator bisa menjadi kunci. 
Moderator debat bisa saja tidak netral, 
dan memojokkan kubu oposisi. Padahal 
selama ini yang memojokkan kubu 
oposisi adalah perilaku blunder dari 
mereka sendiri. Prabowo dan Sandi 
sering melakukan blunder yang akan 
membuat habisnya elektabilitas mereka 
sendiri. Kubu oposisi seolah cemas, 
karena mereka menyadari bahwa Capres 
dan Cawapres tidak mempunyai kualitas 
untuk berdebat. Jangankan berdebat 
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secara langsung 
yang membutuhkan pengetahuan luas 
dan akurat, berpidato saja sering 
mengeluarkan pernyataan yang keliru, 
tanpa fakta dan data. Apalagi berdebat 
langsung. bahkan yang terakhir 
Prabowo mengatakan Haiti itu ada di 
afrika padahal Haiti itu ada di benua 
Amerika. Tetangganya Cuba dan 
Republik Dominica. Setelah dilakukan 
perudingan akhirnya disimpulkan untuk 
mengajukan enam calon moderator 
untuk debat pertama yaitu :

1. Najwa Shihab, Lahir di Makassar, 16 
September 1977. Mantan pembawa 
acara berita di stasiun televisi Metro 
TV. Saat ini pindah di Trans 7 dengan 
acara Mata Najwa. Dan juga Narasi TV. 
Najwa Shihab adalah putri kedua 
Quraish Shihab, Menteri Agama era 
Kabinet Pembangunan VII.                                                                                                          

2. Ira Koesno, atau 
Dwi Noviratri Koesno lahir 30 November 
1969. Mantan penyiar Liputan 6, suatu 
layanan berita dari stasiun penyiaran 
televisi SCTV.                                           
3. Bayu Sutiyono, lahir di Jakarta, 10 
April 1972. Pembaca berita Liputan 6 
SCTV (1998-2009), SINDOtv (kini iNews 
TV) (2009-2014) dan Kompas TV (2015-
sekarang). 4. Tomi Cokro, lahir di 
Braunschweig, Jerman, 10 Juli 1977. 
Pembawa acara berita Indonesia. Saat 
ini Tommy bekerja di Bloomberg TV 
Indonesia, setelah meninggalkan 
MetroTV pada awal 2013. Ia pernah 
menjadi juara Abang None Jakarta Pusat 
dan sempat mengenyam pendidikan di 
Queensland University of Technology, 
Brisbane, Australia.                                                                                                                                                   
5. Alfito Deannova Ginting, lahir di 
Jakarta, 17 September 1976. Pembaca 
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berita sekaligus jurnalis yang 
bergabung dengan Liputan 6 di SCTV 
sejak 2000-2007.
Dia resmi bergabung dengan tvOne 
pada 2008 semenjak membawa acara 
gelar wicara Alfito (atau lebih dikenal 
sebagai Alfito Show). Alfito keluar dari 
tvOne pada 2015, kemudian ia 
bergabung di CNN Indonesia pada 
tahun yang sama.                                               
6. Prabunindya Revta Revolusi atau 
lebih dikenal dengan nama Prabu 
Revolusi. Dia lahir di Bandung, 16 Juni 
1980. Pembawa acara berita 
berkebangsaan Indonesia. Sejak 25 
Juni 2015, Prabu yang sebelumnya 
bergabung dengan Metro TV, akhirnya 
bergabung di CNN Indonesia sebagai 
Senior News Anchor dan Head of 
Anchors.
Dia membawakan program CNN 
Indonesia Good Morning yang juga 

tayang di Trans TV. Prabu merupakan 
suami dari aktris Zee Zee Shahab. Ia 
sekarang mengajar Ilmu Komunikasi di 
Universitas Paramadina. Setelah melali 
rapat akhirnya pada tanggal 28 
Desember 2018 KPU menetapkan dua 
moderator pada debat capres pertama 
Pilpres 2019. Kedua orang yang terpilih 
adalah  dan Imam Priyono 
berdasarkan kesepakatan timses kedua 
pihak Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno. "Keduanya 
sudah disetujui untuk menjadi moderator 
debat (pertama). Dua tim kampanye dari 
kedua pasangan calon sudah setuju," 
kata Ketua KPU Arief Budiman, di KPU, 
Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 
(28/12/2018). Kalau kita melihat 
kampanye yang sekarang berlangsung, 

Ira Koesno

dua gaya kampanye yang bertolak 
belakang selama ini ditampilkan dua 
pasang calon presiden dan wakil 

presiden. Jokowi-Ma'ruf Amin yang kerap 
melontarkan narasi optimisme 
berhadapan dengan narasi pesimisme 
dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 
Nampaknya hal itu juga akan dibawa 
hingga debat capres-cawapres, 
mendatang. Narasi yang berbeda ini 
diperkirakan akan berlanjut kelak di 
pangung debat Pilpres 2019 yang digelar 
Komisi Pemilihan Umum, mulai 17 
Januari 2019. Prabowo-Sandi lekat 
dengan politik pesimisme lantaran 
sejumlah pernyataannya yang memicu 
kehebohan selama masa kampanye. 
Pernyataan seperti 'Tampang Boyolali', 
'Indonesia bubar 2030', 'Indonesia 
punah', hingga yang terbaru soal 
'Indonesia selevel dengan Rwanda dan 
Haiti', dinilai lawan politiknya hanya 
menawarkan kecemasan. Ekspresi 
kecemasan itu, sengaja diungkapkan ke 
publik dengan tujuan agar publik ikut 
merasa cemas sehingga publik memilih 
dia supaya tidak takut lagi dengan latar 
belakang militer. Bahayanya, kecemasan 
itu bisa berujung pada politik kebencian. 
Padahal semua orang tahu Prabowo latar 
belakangnya jelek kalau bisa dibilang 
hancur. Berbeda dengan kubu Prabowo, 
pasangan Jokowi-Ma'ruf mengklaim 
menawarkan politik optimisme. Untuk 
menguatkan klaim itu, kubu Jokowi-
Ma'ruf rajin merespons pernyataan 
pesimisme yang dikeluarkan lawan 
politiknya. Gaya politik itu pun diyakini 
bakal dilanjutkan saat bertarung di 
panggung debat. Untuk itu, Jokowi tidak 
terlalu terbawa isu yang dimainkan 
Prabowo. Akan lebih baik bagi Jokowi 
untuk fokus membeberkan 
pencapaiannya selama memerintah agar 
bisa dilihat masyarakat. Sebaliknya, bagi 
Prabowo, isu bernada pesimistis bisa 
menjadi bumerang jika pihak Jokowi bisa 
membantahnya dengan data-data yang 
akurat dan meyakinkan publik. 
Debat Pilpres 2019 nanti tak hanya ajang 
memaparkan visi dan misi dan beradu 
gagasan memimpin negeri. Dua 
pasangan calon juga akan 
memaksimalkan debat itu untuk menarik 
simpati publik, termasuk kalangan 
milenial sebagai pemilih pemula yang 
jumlahnya cukup siginifikan. Narasi 

kampanye pesimis Prabowo-Sandi tak 
akan maksimal menambah dukungan 
dari milenial. Pemilih pada segmen ini 
lebih senang dengan berbagai hal yang 
positif, bernada harapan dan realistis 
bisa dicapai. Di saat Prabowo 
membangun pesimisme, justru 
sejumlah data riset beberapa lembaga 
internasional memberikan optimisme. 
Misalnya, data Economist Intelligence 
Unit (EIU) memprediksi terdapat lima 
negara yang bakal menguasai 
perekonomian global pada 2050. Yakni 
Tiongkok, Amerika Serikat, India, 
Indonesia dan Meksiko. Indonesia akan 
menggeser posisi Italia dalam kurun 
waktu 10-35 tahun mendatang. Price 
waterhouse Coopers (PwC) 
memprediksi bahwa ekonomi dunia 
akan tumbuh tinggi pada 2050. 
Pendorong pertumbuhan ekonomi 
tersebut bukan negara maju, tetapi 
justru negara berkembang. Dari 10 
negara terbesar perekonomiannya di 
tahun 2050 Indonesia diprediksi berada 
di urutan keempat. Jadi pernyataan 
kubu Prabowo bisa dibilang tidak ada 
datanya sama sekali. Mari kita lihat 
dalam debat nanti apakah kubu 
Prabowo yang selama ini selalu 
berbicara pesimisme bisa menjawab 
semua pertanyaan moderator dari 
KPU. Kita harus percaya, KPU sebagai 
lembaga independen pasti 
menginginkan tidak ada yang dirugikan 
dalam ajang debat ini, sehingga kita 
bisa anggap lembaga ini akan 
melakukan segala upaya, agar tampak 
semua sesuai dengan prosedurnya, 
penunjukan moderator untuk adil, 
penetapan jadwal dan aspek-aspek 
yang menyertainya, tidak semata-mata 
memperhatikan aspirasi salah satu 
kontestan, semua harus seimbang. 
Tentu yang paling ideal adalah 
memperhatikan aspirasi publik, dan 
acara debat inipun tidak dilihat sebagai 
akal-akalan salah satu pihak untuk 
mendapatkan simpati publik dengan 
cara tak baik.KPU pasti cukup 
memahami bagaimana masyarakat 
menginginkan suasana debat 
menjadikan mereka sebagai objek 
pendidikan politik yang elegan dan 
demokratis. 
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berkebangsaan Indonesia. Sejak 25 
Juni 2015, Prabu yang sebelumnya 
bergabung dengan Metro TV, akhirnya 
bergabung di CNN Indonesia sebagai 
Senior News Anchor dan Head of 
Anchors.
Dia membawakan program CNN 
Indonesia Good Morning yang juga 
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(28/12/2018). Kalau kita melihat 
kampanye yang sekarang berlangsung, 

Ira Koesno
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Info SIP

Saat ini sedang ramai dikampanyekan 
untuk mengurangi penggunaan kemasan 
plastik. Beragam jenis kemasan plastik 
sering kita temukan dalam kehidupan 
sehari-hari, banyak diantara plastik ini 
digunakan untuk kemasan makanan atau 
minuman. Namun, apakah kemasan 
plastik ini aman digunakan untuk 
membungkus makanan Anda? Dengan 
mengetahui jenis kemasan plastik dan 
bahayanya, Anda sebaiknya mulai beralih 
untuk menggunakan wadah makanan 
dan minuman yang dapat digunakan 
kembali.
Beberapa jenis kemasan plastik di 
antaranya adalah:
1. "Polyethylene Terephthalate" 
(PET/PETE)
Perhatikan kode pada kemasan plastik 
yang Anda beli. Jika terdapat gambar 
segitiga dengan nomor satu di dalamnya, 
maka plastik ini bernama polythylene. 
Biasanya ditemukan pada kemasan air 
mineral, botol kecap, minyak goreng, dan 
saus sambal. Ciri-ciri yang mudah 
dikenali dari PET/PETE adalah jernih, 

kuat, tahan pelarut, kedap air dan gas, 
serta mudah lunak jika berada pada 
suhu 80 derajat celcius. Apabila 
dipakai berulang-ulang, apalagi untuk 
menyimpan air panas, lapisan polimer 
pada botol tersebut akan meleleh dan 
mengeluarkan zat karsinogen yang 
dapat menyebabkan kanker.
2. "High Density Polyethylene"(HDPE)
Jenis plastik ini akan diberi tanda 
segitiga dengan nomor dua di 
dalamnya. HDPE biasanya terdapat 
dalam botol deterjen, jus kemasan, 
minyak, serta beberapa produk susu 
kemasan. Ciri-ciri HDPE yang bisa 
Anda kenali adalah semi fleksibel, 
tahan bahan kimia, dan lembap.
Meskipun dikenal cukup aman dari 
reaksi bahan kimia, namun HDPE 
dapat berubah lunak jika berada pada 
suhu 75 derajat celcius. HDPE 
direkomendasikan untuk satu kali 
pemakaian saja, karena pelepasan 
senyawa antimoni trioksida terus 
meningkat seiring waktu. Senyawa ini 
dapat mengakibatkan iritasi kulit, 

Mengenal Jenis Bahan Plastik
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gangguan pernapasan, gangguan 
menstruasi, bahkan bisa menyebabkan 
keguguran bagi ibu hamil.
3. "Polyvinyl Chloride" (PVC)
Plastik dengan tanda gambar segitiga, 
dan bernomor tiga ini memiliki sifat kuat 
dan cukup keras, namun bisa berubah 
menjadi lunak jika berada pada suhu 80 
derajat celcius. PVC banyak digunakan 
sebagi bahan pakaian, perpipaan, atap, 
dan lain lain. Sebagai bahan bangunan, 
PVC relatif murah, tahan lama, dan 
mudah dirangkai.
PVC mengandung komponen 
berbahaya yang terdiri dari vinyl 
chloride monomer VCM), ester ftalat 
(DEHP, DIDP), senyawa Pb, dan semi 
karbazid (SEM) sehingga tidak boleh 
digunakan untuk menyimpan makanan 
dan minuman, karena mengandung zat 
diethylhydroxylamine (DEHA) yang 
dapat merusak organ tubuh ginjal dan 
hati.
4."Low Density Polyethylene" (LDPE)
Bergambar segitiga dan diberi nomor 
empat, jenis plastik ini biasa disebut 
LDPE. Umumnya digunakan sebagai 
plastik pembungkus makanan, dan 
kantung plastik supermarket. Sifat dari 
plastik ini kuat, fleksibel, kedap air, 
permukaannya tidak jernih dan dapat 
berubah menjadi lunak jika berada 
pada suhu 70 derajat celcius. LDPE 
memiliki kemampuan perlindungan 
yang baik terhadap reaksi kimia dan 
menjadi salah satu jenis plastik yang 
sering digunakan untuk membungkus 
makanan dan minuman.
5. "Polypropylene" (PP)
Polypropylene akan Anda temukan 
pada plastik dengan gambar segitiga 
bernomor 5. Plastik ini biasanya 
ditemukan pada kotak makanan, atau 
botol obat. Botol berbahan PP tahan 
terhadap bahan kimia, panas dan 
minyak, namun akan melunak pada 
suhu 140 derajat celcius. Polypropylene 
merupakan jenis plastik terbaik untuk 
digunakan sebagai kemasan makanan 
dan minuman, karena mampu 
mencegah terjadinya reaksi kimia, dan 
cukup tahan terhadap suhu panas.
6.  "Polystyrene" (PS)
Polystyrene dikenal juga dengan 

sebutan styrofoam. Jenis kemasan ini 
memiliki sifat  kaku, buram, terpengaruh 
terhadap lemak dan pelarut, cukup 
mudah dibentuk dan berubah menjadi 
lunak jika berada pada suhu panas 95 
derajat celcius.
Wadah styrofoam dapat ditemukan 
sebagai kemasan makanan beku, 
hidangan siap saji, bahkan dapat dibuat 
sebagai piring, garpu, kemasan kopi dan 
sendok plastik. Styrofoam diketahui dapat 
mengeluarkan zat styrene jika 
dipanaskan apalagi ketika mengunakan 
microwave. Zat styrene dapat 
menimbulkan kerusakan otak, 
menggangu sistem reproduksi, hingga 
sistem syaraf. Sangat dianjurkan untu 
menghindari jenis kemasan ini sebagai 
kemasan makanan atau minuman.
7. Polikarbonat
Ditandai dengan gambar segitiga serta 
diberi nomor 7. Plastik ini merupakan 
jenis plastik polikarbonat (PC) dengan 
ciri-ciri tidak mudah pecah, ringan, dan 
jernih. 
Pada dasarnya, polikarbonat cukup 
aman, dan sering digunakan pada galon 
air minum, bahkan botol susu bayi, 
selama tidak tergores dan tidak 
menunjukkan tanda-tanda kerusakan. 
Namun, polikarbonat mulai tidak 
direkomendasikan sebagai kemasan 
makanan atau minuman, karena 
mengandung residu bisfenol A (BPA) 
yang sangat berbahaya bagi tubuh. 
Jumlah zat kimia yang akan dikeluarkan 
tergantung pada suhu udara pada saat 
itu.
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Badan Pemenangan Nasional (BPN) 
pasangan calon presiden dan calon 
wakil presiden Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno menegaskan tidak akan 
memenuhi undangan tes baca Alquran 
di Pilpres 2019 dari Ikatan Dai Aceh 
pada 15 Januari 2019.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre 
Rosiade mengatakan masyarakat lebih 
membutuhkan hal yang substantif dari 
para calon, salah satunya soal tawaran 
program penyelesaian masalah 
ekonomi. Lagipula waktu pelaksanaan 
tes baca Alquran yang akan digelar oleh 
Ikatan Dai Aceh berdekatan dengan 
debat capres-cawapres yang digelar 
KPU."Yang dibutuhkan masyarakat itu 
soal apa sih tawaran empat orang ini? 
Untuk menyelesaikan problem ekonomi 
bangsa saat ini. Itu yang menurut saya 
yang lebih substansi mau dibahas 

masyarakat Indonesia saat ini," ujarnya 
saat dihubungi, Minggu (30/12).
Dewan Ikatan Dai Aceh sebelumnya 
mengusulkan sekaligus mengundang 
pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dan 
Prabowo-Sandi untuk mengikuti tes 
baca Alquran. Tes itu diharapkan bisa 
mengakhiri politik identitas yang marak 
belakangan ini.Ketua Dewan Pimpinan 
Ikatan Da'i Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak 
mengatakan sebagai organisasi yang 
fokus pada pengembangan dakwah 
dan syiar Islam, pihaknya ingin turut 
berperan dalam pesta demokrasi lima 
tahunan.  Tes membaca Alquran 
rencananya akan dilaksanakan di 
Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh 
pada tanggal 15 Januari 2019.
Andre menuturkan masyarakat lebih 
perlu mengetahui program unggulan 
para pasangan calon. Sehingga, 

Prabowo Sandi Tak Hadiri Tes Baca Alquran

Tanah Air
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Badan Pemenangan Nasional (BPN) 
pasangan calon presiden dan calon 
wakil presiden Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno menegaskan tidak akan 
memenuhi undangan tes baca Alquran 
di Pilpres 2019 dari Ikatan Dai Aceh 
pada 15 Januari 2019.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre 
Rosiade mengatakan masyarakat lebih 
membutuhkan hal yang substantif dari 
para calon, salah satunya soal tawaran 
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Untuk menyelesaikan problem ekonomi 
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yang lebih substansi mau dibahas 

masyarakat Indonesia saat ini," ujarnya 
saat dihubungi, Minggu (30/12).
Dewan Ikatan Dai Aceh sebelumnya 
mengusulkan sekaligus mengundang 
pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dan 
Prabowo-Sandi untuk mengikuti tes 
baca Alquran. Tes itu diharapkan bisa 
mengakhiri politik identitas yang marak 
belakangan ini.Ketua Dewan Pimpinan 
Ikatan Da'i Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak 
mengatakan sebagai organisasi yang 
fokus pada pengembangan dakwah 
dan syiar Islam, pihaknya ingin turut 
berperan dalam pesta demokrasi lima 
tahunan.  Tes membaca Alquran 
rencananya akan dilaksanakan di 
Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh 
pada tanggal 15 Januari 2019.
Andre menuturkan masyarakat lebih 
perlu mengetahui program unggulan 
para pasangan calon. Sehingga, 

Prabowo Sandi Tak Hadiri Tes Baca Alquran
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masyarakat tidak salah memilih. 
Sebab, pihaknya khawatir masyarakat 
hanya termakan janji seperti pada 
Pilpres 2014."Masyarakat butuh 
program-program unggulan empat 
tokoh ini. Supaya masyarakat tidak 
beli kucing dalam karung dan tidak 
terhipnotis seperti janji lima tahun 
lalu," katanya.Lebih lanjut Andre 
menyampaikan persiapan debat 
capres juga menjadi alasan Prabowo-
Sandi tidak mengikuti tes baca 
Alquran. Apalagi, debat pertama 
Pilpres 2019 berlangsung pada 17 
Januari 2019."Tanggal 15 Januari jelas 
pak Prabowo persiapan untuk debat. 
Kan 17 Januari debat," imbuh 
Andre.Di sisi lain, politisi Gerindra ini 
tidak sepakat alasan tes baca Alquran 
untuk menilai ke-Islam-an capres dan 
cawapres di Pilpres 2019. Kata dia, 

seluruh calon capres-cawapres beragama 
Islam.“Pak Jokowi muslim, pak Prabowo 
muslim, bang Sandi muslim, pak Kiai 
Maruf bahkan bukan muslim lagi, tapi Kiai 
besar, gitu loh. Saya rasa empat tokoh ini 
Muslim yang taat ya," ujarnya.Meski tak 
bakal hadir, ia mengklaim pihaknya 
menghormati usulan tersebut. Pihaknya, 
kata Andre, justru menyarankan usulan itu 
dibahas lebih lanjut agar dapat diterapkan 
pada Pilpres 2024.Selain karena jadwal 
debat yang sudah dekat dan penetapan 
calon sudah dilakukan KPU, ia berkata 
masyarakat lebih ingin mendengar 
program unggulan para calon."Saya rasa 
kalau ini wacana bagus kenapa tidak kita 
konkretkan, nanti kita usulkan di UU kalau 
memang keinginan masyarakat. Kalau 
sekarang tidak bisa karena kandidat 
sudah ditetapkan. Nanti kali (tahun) 2024 
kita bisa pakai," kata Andre.

Pekerjaan rumah atau PR adalah tugas 
yang diberikan oleh guru di sekolah 
kepada murid-muridnya untuk dikerjakan 
dan dipertanggungjawabkan keesokan  
harinya. Pada umumnya, PR akan 
dikerjakan secara berkelompok dengan 
teman sekelas, dikerjakan sendiri, bisa 
juga dikerjakan dengan meminta bantuan 
orangtua atau kakaknya di rumah. 
Namun, tidak demikian yang dilakukan 
anak laki-laki ini, yang aksinya menjadi 
viral di media sosial. Terlihat anak itu 
sedang mengerjakan PR matematika 
dengan meminta bantuan asisten virtual 
yang dikembangkan oleh Amazon, yaitu 
Alexa. Dalam video berdurasi 11 detik 
yang beredar luas sejak sepekan terakhir, 
si anak terlihat tengah mengerjakan PR 
matematika di rumahnya, seorang diri. Ia 
mengenakan baju dan celana berwarna 
merah dalam posisi setengah terduduk di 
kursi meja makan yang ia gunakan 
sebagai tempat mengerjakan PR. Di ujung 
meja, terlihat juga ada sebuah speaker 
berwarna hitam dengan cahaya biru. Itu 
merupakan perangkat Amazon Echo yang 
dilengkapi fitur Alexa. Dari arah belakang, 
sang ibu merekam aktivitasnya saat si 

Beda Bekerja Keras Dan Cerdas

bocah serius menyelesaikan soal yang 
ada. Akan tetapi, betapa terkejutnya 
sang ibu, ternyata anaknya 
mengerjakan PR matematika dengan 
meminta bantuan Alexa. "Alexa, berapa 
hasil 5-3?" tanya sang anak pada sang 
asisten virtual yang berbentuk speaker. 
"5 dikurang 3 adalah 2," jawab mesin 
pintar itu. Sang ibu pun langsung 
berteriak keheranan, karena anaknya 
melakukan hal yang tak pernah ia duga 
sebelumnya, yaitu mengerjakan PR 
dengan bantuan teknologi asisten 
virtual Alexa. "Boy!" teriak sang ibu 
yang tidak terlihat dalam video. Video 
itu diunggah oleh akun Twitter 
@spanishbarbie22 pada 20 Desember 
2018 yang hingga saat ini sudah 
dibagikan oleh lebih dari 138 ribu kali 
dan mendapatkan hampir 500 ribu likes. 
Salah satu netizen mengomentari apa 
yang dilakukan oleh anak itu sebagai 
langkah yang cerdas. “Dia bekerja lebih 
cerdas, bukan lebih keras,” tulis akun 
@CarrienEchols. “LOL, bahkan aku 
tidak terfikir untuk melakukan ini, 
berikan dia penghargaan,” tulis 
@iamtonycross_.
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Keluarga korban penumpang pesawat 
Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan 
Karawang Oktober lalu kini menggugat 
Boeing --perusahaan produsen pesawat 
737 MAX-8, jenis pesawat yang 
mengalami kecelakaan itu.
Gugatan itu menuduh pesawat Boeing 
737 MAX-8 tersebut 'berbahaya'.
Keluarga 
tersebut 
meminta 
tuntutan itu 
disidangka
n oleh 
pengadilan 
yang 
mengguna
kan sistem 
juri di 
Chicago, 
Amerika 
Serikat, 
basis 
pabrik 
pesawat 
terbang itu, demikian seperti dikutip dari 
The Daily Beast, Kamis (27/12).
Tuntutan hukum itu diajukan pada Senin 
24 Desember kepada Circuit Court Cook 
County, Illinois, atas nama ahli waris 
Sudibyo Onggo Wardoyo.
Sudibyo adalah salah satu korban yang 
tewas dalam kecelakaan pesawat Lion 
Air penerbangan JT 610 yang jatuh ke 
Laut Jawa tidak lama setelah bertolak 
dari Jakarta tanggal 29 Oktober 2018. 
Semua, 189 orang yang berada dalam 
pesawat tewas.Tuntutan hukum itu 
menuduh pesawat Boeing yang berumur 
dua bulan itu berbahaya sebab 
sensornya tidak memberi data yang 
akurat kepada sistem kendali terbangnya 
dan menyebabkan sistem anti-stall-nya 
tidak terpasang dengan benar.
Tuntutan juga menuduh Boeing tidak 
memberi instruksi yang secukupnya 
kepada pilot tentang bagaimana harus 
bertindak dan mematikan sistem anti-
stall yang terpasang itu."Sepertinya 
Boeing mula-mula menutup mata, 

Keluarga Korban Lion Air Tuntut Boeing

kemudian mengikat tangan pilot," kata 
pengacara hukum Thomas Demetrio 
dari firma hukum Corboy & Demetrio, 
yang mewakili ahli waris Sudibyo 
Onggo Wardoyo, yang terdiri dari 
orang tua dan tiga saudaranya.Boeing 
telah dituduh tak melakukan 
pencatatan atas perubahan dalam 

manual 
instruksi 
penerbanga
n pesawat 
terkait 
sensor anti-
stall dan 
tidak 
memberikan 
penjelasan 
kepada pilot 
maskapai 
selama 
pelatihan 
yang 
diperlukan 
saat mereka 
berpindah 

dari model lama 737 ke tipe MAX.
Perubahan itu, diberi nama 
Maneuvering Characteristics 
Augmentation System (MCAS), 
melibatkan beberapa lini perangkat 
lunak baru. Ini diperkenalkan setelah 
tes di terowongan angin yang 
menunjukkan perubahan karakteristik 
penanganan MAX-8.
Tes menunjukkan bahwa dalam kondisi 
tertentu, jet bisa mengalami kondisi 
stall pada aerodinamikanya di mana 
sayap melenggang dan menderita 
kehilangan daya angkat secara tiba-
tiba.Selama penerbangan JT 610 yang 
berlangsung hanya 11 menit, pilot Lion 
Air bertempur melawan aksi yang 
dipicu oleh MCAS yang berulang kali 
memaksa hidung jet melakukan 
nosedive --seperti yang seharusnya 
dilakukan ketika pesawat mengalami 
kondisi stall. Namun Lion Air PK-LQP 
itu tidak pernah dalam bahaya stall 
tersebut.MCAS merespons data palsu 
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yang berasal dari sensor yang 
dirancang untuk mendeteksi ketika 
sayap menggantung yang disebabkan 
oleh perubahan pada angle of attack. 
Dengan memaksakan nosedive, pilot 
itu akhirnya mengirim jet menukik 
mengerikan ke laut.Oleh karenanya, 
gugatan di Chicago tersebut juga 
menuduh bahwa Boeing telah 
"memasang sensor yang memberikan 
data yang tidak akurat," demikian 
seperti dikutip dari The Daily Beast.
Ini adalah satu-satunya insiden yang 
dilaporkan yang melibatkan kegagalan 
sensor. Penyelidik KNKT telah 
mengamati dari dekat catatan 
perawatan jet Lion Air itu.
Pada penerbangan komplet terkhir 
sebelum kecelakaan, pilot melaporkan 
masalah pada sensor. 
Masalah itu seharusnya berhasil 
ditangani selama pemeriksaan 
sebelum penerbangan 
selanjutnya.Akan diperlukan beberapa 
saat sebelum penyelidik siap 

memberikan penjelasan menyeluruh 
tentang apa yang menyebabkan 
kecelakaan itu, tetapi target utama 
penyelidikan adalah menjawab 
pertanyaan mengapa kegagalan pada 
satu faktor --dalam kasus ini pada sensor 
anti-stall-- bisa membuat pilot mustahil 
untuk memulihkan kontrol dari sistem 
berbasis komputer yang tidak mereka 
ketahui.Padahal, sepatutnya, semua jet 
modern dirancang dengan sistem 
cadangan untuk mencegah kegagalan 
satu faktor sebagai penyebab 
kecelakaan.
Boeing memiliki waktu 30 hari untuk 
menjawab keluhan yang diajukan oleh 
firma Corboy & Demetrio --tim pengacara 
dengan pengalaman puluhan tahun 
dalam menangani kecelakaan udara-- 
yang diminta untuk membawa kasus 
tersebut oleh pengacara Indonesia yang 
mewakili keluarga Wardoyo. Boeing 
dapat memutuskan untuk mengajukan 
mosi untuk menghapus kasus dari 
negara bagian ke pengadilan federal.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menjelaskan kronologi operasi tangkap 
tangan (OTT) terkait kasus suap proyek-
proyek pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) di 
Kementerian PUPR Tahun Anggaran 
2017-2018.
"Setelah mendapatkan informasi dari 
masyarakat dan melakukan serangkaian 
kegiatan penyelidikan, KPK melakukan 
tangkap tangan pada Jumat (28/12) di 
beberapa lokasi di Jakarta," kata Wakil 
Ketua KPK Saut Situmorang saat 
konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, 
Minggu (30/12) dini hari.
Untuk diketahui, KPK total telah 
menetapkan delapan tersangka. Diduga 
sebagai pemberi antara lain Dirut PT 
Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi 
Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily 
Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida 
Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma 
(IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana 
Enganita Dibyo (YUL).
Sedangkan diduga sebagai penerima 
antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM 
Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) SPAM Lampung Anggiat 
Partunggal Nahot Simaremare (ARE), 
PPK SPAM Katulampa Meina Woro 
Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja 
SPAM Darurat Teuku Moch Nazar 
(TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny 
Sofyan Arifin (DSA).Sebelumnya, dalam 
kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK 
mengamankan total 21 orang di Jakarta, 
yaitu Budi Suharto, Lily Sundarsih, Irene 
Irma, Yuliana Enganita Dibyo, Anggiat 
Partunggal Nahot Simaremare, Meina 
Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, 
Donny Sofyan Arifin.Selanjutnya, staf di 
Satuan Kerja SPAM Darurat Dwi 
Wardhana (DWA), Bendahara Satuan 
Kerja SPAM Strategis Asri Budiarti 
(ABU), Direktur PT WKE Untung 
Wahyudi (UWH), Staf Bendahara 
Satuan Kena SPAM Strategis Wiwik 
(WIK), Sekretaris Kepala Satuan Kerja 
SPAM Shefie Putri Pratama (SPP), PPK 
SPAM Strategis Diah (D).

Kemudian, sopir Kepala Satuan Kerja 
SPAM Strategis Sugianto (SU), 
Direktur PT WKE Adi Dharma (AD), 
PPK SPAM Strategis Tarso (T), 
Direktur PT WKE Yohanes Herman 
Susanto (YHS), Direktur PT WKE 
Andri (A), Direktur PT WKE Dwi (DW), 
dan Waso (W) yang merupakan sopir 
dari Irene Irma.
Saut menjelaskan bahwa pada Jumat 
(28/12) pukul 15.30 WIB, tim KPK 
mengamankan Meina Woro Kustinah 
di ruang kerjanya di Gedung Satker 
Pengembangan Sistem Pernyediaan 
Air Minum (PSPAM) Strategis Ditjen 
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, 
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
"Bersama dengan MWR, tim 
mengamankan uang sejumlah 22.100 
dolar Singapura di dalam amplop. 
Setelah mengamankan MWR, di 
lokasi yang sama tim KPK 
mengamankan ARE, TMN, DSA, 
DWA, ABU, UWH, WIK, SPP, D, SU, 
AD, dan T," tutur dia.
Dari mobil Teuku Moch Nazar yang 
berada di parkiran Gedung Satker 
PSPAM Strategis, tim KPK 
mengamankan uang sebesar Rp100 
juta dan 3.200 dolar AS. "Di ruang 
kerja DWA, tim KPK mengamankan 
uang sebesar Rp636,7 juta. Di 
brankas yang ada di ruang kerja ABU, 
tim KPK mengamankan uang sebesar 
Rp1,426 miliar. Dari UWH, tim KPK 
mengamankan Rp500 juta dan 1.000 
dolar Singapura," ungkap Saut.
Tim KPK kemudian menggiring Wiwik 
ke tempat tinggalnya yang tak jauh 
dari Gedung Satker PSPAM Strategis 
untuk mengamankan uang terkait 
dengan kasus tersebut sebesar 
Rp706,8 juta."Secara paralel, tim lain 
bergerak ke Pulo Gadung, Jakarta 
Timur untuk mengamankan YHS, A, 
dan DW di kantor PT WKE. 
Kemudian, pada pukul 21.00 WIB, tim 
bergerak ke Kelapa Gading untuk 
mengamankan BSU, LSU, IIR, dan W, 
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yang berasal dari sensor yang 
dirancang untuk mendeteksi ketika 
sayap menggantung yang disebabkan 
oleh perubahan pada angle of attack. 
Dengan memaksakan nosedive, pilot 
itu akhirnya mengirim jet menukik 
mengerikan ke laut.Oleh karenanya, 
gugatan di Chicago tersebut juga 
menuduh bahwa Boeing telah 
"memasang sensor yang memberikan 
data yang tidak akurat," demikian 
seperti dikutip dari The Daily Beast.
Ini adalah satu-satunya insiden yang 
dilaporkan yang melibatkan kegagalan 
sensor. Penyelidik KNKT telah 
mengamati dari dekat catatan 
perawatan jet Lion Air itu.
Pada penerbangan komplet terkhir 
sebelum kecelakaan, pilot melaporkan 
masalah pada sensor. 
Masalah itu seharusnya berhasil 
ditangani selama pemeriksaan 
sebelum penerbangan 
selanjutnya.Akan diperlukan beberapa 
saat sebelum penyelidik siap 

memberikan penjelasan menyeluruh 
tentang apa yang menyebabkan 
kecelakaan itu, tetapi target utama 
penyelidikan adalah menjawab 
pertanyaan mengapa kegagalan pada 
satu faktor --dalam kasus ini pada sensor 
anti-stall-- bisa membuat pilot mustahil 
untuk memulihkan kontrol dari sistem 
berbasis komputer yang tidak mereka 
ketahui.Padahal, sepatutnya, semua jet 
modern dirancang dengan sistem 
cadangan untuk mencegah kegagalan 
satu faktor sebagai penyebab 
kecelakaan.
Boeing memiliki waktu 30 hari untuk 
menjawab keluhan yang diajukan oleh 
firma Corboy & Demetrio --tim pengacara 
dengan pengalaman puluhan tahun 
dalam menangani kecelakaan udara-- 
yang diminta untuk membawa kasus 
tersebut oleh pengacara Indonesia yang 
mewakili keluarga Wardoyo. Boeing 
dapat memutuskan untuk mengajukan 
mosi untuk menghapus kasus dari 
negara bagian ke pengadilan federal.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menjelaskan kronologi operasi tangkap 
tangan (OTT) terkait kasus suap proyek-
proyek pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) di 
Kementerian PUPR Tahun Anggaran 
2017-2018.
"Setelah mendapatkan informasi dari 
masyarakat dan melakukan serangkaian 
kegiatan penyelidikan, KPK melakukan 
tangkap tangan pada Jumat (28/12) di 
beberapa lokasi di Jakarta," kata Wakil 
Ketua KPK Saut Situmorang saat 
konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, 
Minggu (30/12) dini hari.
Untuk diketahui, KPK total telah 
menetapkan delapan tersangka. Diduga 
sebagai pemberi antara lain Dirut PT 
Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi 
Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily 
Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida 
Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma 
(IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana 
Enganita Dibyo (YUL).
Sedangkan diduga sebagai penerima 
antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM 
Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) SPAM Lampung Anggiat 
Partunggal Nahot Simaremare (ARE), 
PPK SPAM Katulampa Meina Woro 
Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja 
SPAM Darurat Teuku Moch Nazar 
(TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny 
Sofyan Arifin (DSA).Sebelumnya, dalam 
kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK 
mengamankan total 21 orang di Jakarta, 
yaitu Budi Suharto, Lily Sundarsih, Irene 
Irma, Yuliana Enganita Dibyo, Anggiat 
Partunggal Nahot Simaremare, Meina 
Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, 
Donny Sofyan Arifin.Selanjutnya, staf di 
Satuan Kerja SPAM Darurat Dwi 
Wardhana (DWA), Bendahara Satuan 
Kerja SPAM Strategis Asri Budiarti 
(ABU), Direktur PT WKE Untung 
Wahyudi (UWH), Staf Bendahara 
Satuan Kena SPAM Strategis Wiwik 
(WIK), Sekretaris Kepala Satuan Kerja 
SPAM Shefie Putri Pratama (SPP), PPK 
SPAM Strategis Diah (D).

Kemudian, sopir Kepala Satuan Kerja 
SPAM Strategis Sugianto (SU), 
Direktur PT WKE Adi Dharma (AD), 
PPK SPAM Strategis Tarso (T), 
Direktur PT WKE Yohanes Herman 
Susanto (YHS), Direktur PT WKE 
Andri (A), Direktur PT WKE Dwi (DW), 
dan Waso (W) yang merupakan sopir 
dari Irene Irma.
Saut menjelaskan bahwa pada Jumat 
(28/12) pukul 15.30 WIB, tim KPK 
mengamankan Meina Woro Kustinah 
di ruang kerjanya di Gedung Satker 
Pengembangan Sistem Pernyediaan 
Air Minum (PSPAM) Strategis Ditjen 
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, 
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
"Bersama dengan MWR, tim 
mengamankan uang sejumlah 22.100 
dolar Singapura di dalam amplop. 
Setelah mengamankan MWR, di 
lokasi yang sama tim KPK 
mengamankan ARE, TMN, DSA, 
DWA, ABU, UWH, WIK, SPP, D, SU, 
AD, dan T," tutur dia.
Dari mobil Teuku Moch Nazar yang 
berada di parkiran Gedung Satker 
PSPAM Strategis, tim KPK 
mengamankan uang sebesar Rp100 
juta dan 3.200 dolar AS. "Di ruang 
kerja DWA, tim KPK mengamankan 
uang sebesar Rp636,7 juta. Di 
brankas yang ada di ruang kerja ABU, 
tim KPK mengamankan uang sebesar 
Rp1,426 miliar. Dari UWH, tim KPK 
mengamankan Rp500 juta dan 1.000 
dolar Singapura," ungkap Saut.
Tim KPK kemudian menggiring Wiwik 
ke tempat tinggalnya yang tak jauh 
dari Gedung Satker PSPAM Strategis 
untuk mengamankan uang terkait 
dengan kasus tersebut sebesar 
Rp706,8 juta."Secara paralel, tim lain 
bergerak ke Pulo Gadung, Jakarta 
Timur untuk mengamankan YHS, A, 
dan DW di kantor PT WKE. 
Kemudian, pada pukul 21.00 WIB, tim 
bergerak ke Kelapa Gading untuk 
mengamankan BSU, LSU, IIR, dan W, 
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di tempat tinggal BSU," tuturnya.
Terakhir, tim mengamankan Yuliana 
Enganita Dibyo di tempat tinggalnya di 
daerah Serpong pada pukul 23.00 WIB.
Kemudian, terhadap pihak-pihak yang 
diamankan tersebut langsung dibawa 
ke gdung Merah Putih KPK, Jakarta.
Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, 
Meina Woro Kustinah, Teuku Moch 
Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga 
menerima suap untuk mengatur lelang 
terkait proyek pembangunan SPAM 
Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 
3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan 
Katulampa.Dua proyek lainnya adalah 
pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan 
daerah bencana di Donggala, Palu, 
Sulawesi Tengah.
Untuk proyek tersebut, mereka 
menerima masing-masing sebagai 
berikut.Anggiat Partunggal Nahot 
Simaremare menerima Rp350 juta dan 
5.000 dolar AS untuk pembangunan 
SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 
juta untuk pembangunan SPAM 
Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.
"MWR Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar 
Singapura untuk pembangunan SPAM 
Katulampa. TMN Rp2,9 miliar untuk 
pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan 
Donggala. DSA Rp170 juta untuk 

pembangunan SPAM Toba 1," ucap 
Saut.Menurut Saut, lelang diatur 
sedemikan rupa untuk dimenangkan oleh 
PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh 
orang yang sama."PT WKW diatur untuk 
mengerjakan proyek bernilai di atas 
Rp50 miliar, PT TSP diatur untuk 
mengerjakan proyek bernilai di bawah 
Rp50 miliar," paparnya.Selanjutnya, kata 
Saut, pada Tahun Anggaran 2017-2018, 
kedua perusahaan tersebut 
memenangkan 12 paket proyek dengan 
total nilai Rp429 miliar.
"Proyek terbesar adalah pembangun 
SPAM Kota Bandarlampung dengan nilai 
total proyek Rp210 miliar," ujar Saut.
PT WKE dan PT TSP diminta 
memberikan "fee" sebesar 10 persen dari 
nilai proyek. "Fee" tersebut kemudian 
dibagi 7 persen untuk Kepala Satuan 
Kerja dan 3 persen untuk Pejabat 
Pembuat Komitmen.
"Praktiknya, dua perusahaan ini dimintai 
memberikan sejumlah uang pada proses 
lelang, sisanya saat pencairan dana dan 
penyelesaian proyek," ungkap Saut.
Adapun total barang bukti yang 
diamankan dalam peristiwa tangkap 
tangan kasus tersebut sejumlah 
Rp3.369.531.000, 23.100 dolar 
Singapura, dan 3.200 dolar AS.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

 Persaingan kekuatan militer Amerika 
Serikat dan Rusia memang bukan barang 
baru. Kedua negara masih berlomba-
lomba mengembangkan kekuatan militer 
mereka dengan sederet teknologi 
canggih
Presiden Rusia Vladimir Putin pekan ini 
mengawasi uji coba rudal hipersonik 
ternyar. Dia menyatakan senjata itu tidak 
mungkin untuk dicegat, dan akan 
menjamin keamanan negara itu selama 
beberapa dekade mendatang.
Rabu lalu setelah menonton siaran 
langsung peluncuran sistem Avangard 
dari ruang kontrol kementerian 
pertahanan Rusia, Putin mengatakan tes 
itu "sukses besar", dan menjadi "hadiah 
Tahun Baru yang sangat baik untuk 
bangsa".Menurut Kremlin, sebagaimana 
dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 
(27/12), rudal diluncurkan dari pangkalan 
Dombarovskiy di Pegunungan Ural 
selatan, dan mencapai sasarannya di 
lokasi uji coba di Kamchatka, sekitar 
6.000 kilometer jauhnya."Sistem 
Avangard tidak bisa dicegat oleh segala 
kemungkinan pertahanan rudal yang ada 

Rusia Pamer Senjata Baru

saat ini," kata Putin bangga.
Presiden Rusia juga menambahkan 
bahwa senjata baru tersebut akan 
mulai beroperasi tahun depan, 
bersama Pasukan Rudal Strategis 
militer negara itu.Rudal hipersonik 
adalah satu di antara berbagai senjata 
nuklir baru yang dipamerkan Putin 
pada Maret lalu. Kala itu Putin 
mengatakan Rusia harus merespons 
pengembangan sistem pertahanan 
rudal Amerika Serikat.
Ketika pertama kali 
mempresentasikannya, Putin 
mengatakan sistem rudal baru memiliki 
jangkauan antarbenua dan dapat 
terbang di atmosfer dengan kecepatan 
20 kali kecepatan suara, melewati 
pertahanan rudal musuh.Dia 
menekankan bahwa tidak ada negara 
lain saat ini yang memiliki senjata 
hipersonik serupa, atau lebih kuat.
Putin mengatakan Avangard dirancang 
menggunakan bahan komposit baru 
untuk menahan suhu hingga 2.000 
derajat Celcius, yang berasal dari 
penerbangan melalui atmosfer dengan 
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di tempat tinggal BSU," tuturnya.
Terakhir, tim mengamankan Yuliana 
Enganita Dibyo di tempat tinggalnya di 
daerah Serpong pada pukul 23.00 WIB.
Kemudian, terhadap pihak-pihak yang 
diamankan tersebut langsung dibawa 
ke gdung Merah Putih KPK, Jakarta.
Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, 
Meina Woro Kustinah, Teuku Moch 
Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga 
menerima suap untuk mengatur lelang 
terkait proyek pembangunan SPAM 
Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 
3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan 
Katulampa.Dua proyek lainnya adalah 
pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan 
daerah bencana di Donggala, Palu, 
Sulawesi Tengah.
Untuk proyek tersebut, mereka 
menerima masing-masing sebagai 
berikut.Anggiat Partunggal Nahot 
Simaremare menerima Rp350 juta dan 
5.000 dolar AS untuk pembangunan 
SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 
juta untuk pembangunan SPAM 
Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.
"MWR Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar 
Singapura untuk pembangunan SPAM 
Katulampa. TMN Rp2,9 miliar untuk 
pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan 
Donggala. DSA Rp170 juta untuk 

pembangunan SPAM Toba 1," ucap 
Saut.Menurut Saut, lelang diatur 
sedemikan rupa untuk dimenangkan oleh 
PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh 
orang yang sama."PT WKW diatur untuk 
mengerjakan proyek bernilai di atas 
Rp50 miliar, PT TSP diatur untuk 
mengerjakan proyek bernilai di bawah 
Rp50 miliar," paparnya.Selanjutnya, kata 
Saut, pada Tahun Anggaran 2017-2018, 
kedua perusahaan tersebut 
memenangkan 12 paket proyek dengan 
total nilai Rp429 miliar.
"Proyek terbesar adalah pembangun 
SPAM Kota Bandarlampung dengan nilai 
total proyek Rp210 miliar," ujar Saut.
PT WKE dan PT TSP diminta 
memberikan "fee" sebesar 10 persen dari 
nilai proyek. "Fee" tersebut kemudian 
dibagi 7 persen untuk Kepala Satuan 
Kerja dan 3 persen untuk Pejabat 
Pembuat Komitmen.
"Praktiknya, dua perusahaan ini dimintai 
memberikan sejumlah uang pada proses 
lelang, sisanya saat pencairan dana dan 
penyelesaian proyek," ungkap Saut.
Adapun total barang bukti yang 
diamankan dalam peristiwa tangkap 
tangan kasus tersebut sejumlah 
Rp3.369.531.000, 23.100 dolar 
Singapura, dan 3.200 dolar AS.
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 Persaingan kekuatan militer Amerika 
Serikat dan Rusia memang bukan barang 
baru. Kedua negara masih berlomba-
lomba mengembangkan kekuatan militer 
mereka dengan sederet teknologi 
canggih
Presiden Rusia Vladimir Putin pekan ini 
mengawasi uji coba rudal hipersonik 
ternyar. Dia menyatakan senjata itu tidak 
mungkin untuk dicegat, dan akan 
menjamin keamanan negara itu selama 
beberapa dekade mendatang.
Rabu lalu setelah menonton siaran 
langsung peluncuran sistem Avangard 
dari ruang kontrol kementerian 
pertahanan Rusia, Putin mengatakan tes 
itu "sukses besar", dan menjadi "hadiah 
Tahun Baru yang sangat baik untuk 
bangsa".Menurut Kremlin, sebagaimana 
dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 
(27/12), rudal diluncurkan dari pangkalan 
Dombarovskiy di Pegunungan Ural 
selatan, dan mencapai sasarannya di 
lokasi uji coba di Kamchatka, sekitar 
6.000 kilometer jauhnya."Sistem 
Avangard tidak bisa dicegat oleh segala 
kemungkinan pertahanan rudal yang ada 

Rusia Pamer Senjata Baru

saat ini," kata Putin bangga.
Presiden Rusia juga menambahkan 
bahwa senjata baru tersebut akan 
mulai beroperasi tahun depan, 
bersama Pasukan Rudal Strategis 
militer negara itu.Rudal hipersonik 
adalah satu di antara berbagai senjata 
nuklir baru yang dipamerkan Putin 
pada Maret lalu. Kala itu Putin 
mengatakan Rusia harus merespons 
pengembangan sistem pertahanan 
rudal Amerika Serikat.
Ketika pertama kali 
mempresentasikannya, Putin 
mengatakan sistem rudal baru memiliki 
jangkauan antarbenua dan dapat 
terbang di atmosfer dengan kecepatan 
20 kali kecepatan suara, melewati 
pertahanan rudal musuh.Dia 
menekankan bahwa tidak ada negara 
lain saat ini yang memiliki senjata 
hipersonik serupa, atau lebih kuat.
Putin mengatakan Avangard dirancang 
menggunakan bahan komposit baru 
untuk menahan suhu hingga 2.000 
derajat Celcius, yang berasal dari 
penerbangan melalui atmosfer dengan 
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kecepatan hipersonik.
Di Amerika Serikat, pasukan Angkatan 
Udara yang selama ini menjadi andalan 
dan kebanggaan kini tengah dirundung 
masalah dana dan teknologi yang 
sudah tua.Menurut data dari Kantor 
Anggaran Kongres, pesawat-pesawat 
tempur milik Angkatan Udara Amerika 
Serikat kini sudah makin tua. Rata-rata 
jet tempur AS berusia 28 tahun. Itu 
berarti ratusan atau bahkan ribuan pilot 
jet tempur Amerika menerbangkan 
pesawat yang dibuat ketika mereka 
bahkan belum lahir.
Mengganti banyak pesawat lama 
dengan model terbaru bisa menyedot 
dana yang sangat besar, bisa mencapai 
USD 26 miliar per tahun hingga 
pertengahan 2030.
Angka itu masih di luar ambisi untuk 
mencapai 74 skuadron jet tempur.
Pemerintahan AS nantinya akan 
menghadapi pilihan sulit: menambah 
dana Angkatan Udara hingga setara 
ketika masa Perang Dingin atau lebih 
tinggi lagi, atau mengurangi jumlah jet 
tempur sampai ke jumlah yang masih 
mampu dioperasikan.
"Menambah jumlah pasukan akan 

berhadapan langsung dengan masalah 
modernisasi," ujar Todd Harrison, 
pengamat dari Pusat Studi Strategis dan 
Internasional di Washington, seperti 
dilansir laman The Daily Beast, pekan 
ini.Saat ini Angkatan Udara AS memiliki 
5.600 jet tempur dari 312 skuadron, 
masih yang terbanyak di dunia.
Berdasarkan data dari Kantor Anggaran 
Kongres, umur pesawat itu rata-rata 
sudah uzur. Sejumlah jet tempur 
andalan, termasuk A-10, F-16 dan F-15 
berusia 26 sampai 40 tahun.
Menurut Autotrader, biasanya orang 
mengganti mobil setiap enam tahun 
sekali. 
Tapi Angkatan Udara AS mungkin harus 
menunggu hingga separuh abad. Dan 
pesawat pengebom terkenal B-52 dibuat 
ketika Presiden John F Kennedy masih 
berkantor di Gedung Putih.
"Makin tua umurnya, makin sulit 
mengganti suku cadangnya," kata 
Letnan Jenderal Mark Nowland, Wakil 
Kepala Angkatan Udara kepada 
perwakilan DPR AS Mei lalu.
Lima dari pesawat jet latihan T-38 yang 
usianya hampir 50 tahun jatuh tahun 
lalu menewaskan dua orang.

Menteri Luar Arab Saudi Ibrahim al-Assaf 
menyangkal negaranya dalam krisis 
setelah menerima sorotan tajam dunia 
internasional terkait kasus pembunuhan 
jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat 
Turki.
 Khashoggi merupakan wartawan 
pengkritik Putra Mahkota Arab Saudi, 
Pangeran Mohammed bin Salman 
(MbS).Assaf sendiri baru saja dilantik 
menjadi Menteri Luar Negeri Arab Saudi 
pada Kamis (27/12) menggantikan Adel 
al Jubeir. Assaf sebelumnya menjabat 
sebagai Menteri Keuangan.
Perombakan jajaran Kabinet Arab Saudi 
itu cukup mengejutkan.
 Beberapa pihak menilai reshuffle ini 
ditujukan untuk memperkuat posisi dan 
kebijakan Pangeran MbS setelah Badan 
Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA) 
menyimpulkan bahwa Pangeran MbS 
yang memerintahkan pembunuhan 
tersebut. Menyanggah segala tudingan 
tersebut, Assaf menegaskan 
restrukturisasi kabinet bukan dimotivasi 
oleh kasus Khasogi, namun untuk 
efisiensi pemerintahan. 
"Secara keseluruhan, kami tidak akan 
melalui krisis, kami akan melalui 
transformasi," kata Assaf dalam 
wawancara bersama AFP, dikutip Sabtu 
(29/12). 
Transformasi yang dimaksud Assaf 
adalah reformasi sosial dan ekonomi 
yang dipelopori oleh putra 
mahkota.Kebijakan Luar Negeri Agresif
Assaf mewarisi posisi Menteri Luar 
Negeri di tengah berbagai kebijakan luar 
negeri agresif Pangeran MbS. Selain 
kasus Khasogi,
 Pangeran MbS menjadi sorotan akibat 
hubungan diplomatik yang memanas 
dengan Qatar, kampanye militer di 
Yaman, dan pertikaian diplomatik antara 
Arab Saudi dan Kanada. Kasus 
pembunuhan Khasogi sendiri 
mengancam hubungan sekutu antara 
Arab Saudi dan Amerika Serikat. 
Kendati demikian, Assaf menyatakan 
tantangannya sebagai Menteri Luar 

Menlu Saudi Bantah Negaranya Krisis

Negeri Arab Saudi yang baru bukanlah 
memperbaiki reputasi kerajaan yang 
ternoda.
"Saya tidak akan mengatakan 
'perbaikan' karena hubungan antara 
Arab Saudi dan sebagian besar 
negara di dunia dalam kondisi sangat 
baik," jelasnya. 
Assaf juga menampik bahwa 
lengsernya Jubeir sebagai Menteri 
Luar Negeri dikarenakan gagal dalam 
memadamkan kritik dunia 
internasional kepada Arab Saudi 
khususnya Pangeran MbS akibat 
kematian Khasogi. 
Analis kebijakan RAND Corporation 
Becca Wasser menilai keputusan Raja 
Salman untuk menempatkan Assaf 
dalam kabinet adalah upaya untuk 
mengembalikan sesepuh yang 
berpengalaman. 
Keberadaan orang-orang tersebut 
kadang dikesampingkan oleh 
Pangeran MbS.
"Raja Salman berusaha untuk 
memperkuat putranya dengan 
menunjuk para teknokrat 
berpengalaman seperti Assaf yang 
bukan dari lingkaran dalam MbS, 
secara tidak langsung mengembalikan 
sistem internal checks and balances 
yang tersapu dalam kebijakan MbS," 
kata Becca. 
Di sisi lain, Assaf memiliki kemampuan 
ekonomi lantaran menjadi anggota 
dewan perusahaan minyak raksasa, 
Saudi Aramco. 
Pengalaman itu diyakini akan 
membantunya dalam hubungan global 
yang saat ini masih dirundung gejolak 
ekonomi. 
Terlebih, saat ini negara-negara 
eksportir utama minyak mentah tengah 
menghadapi penurunan tajam harga 
minyak, sehingga mereka berebut 
untuk mengembalikan kepercayaan 
investor asing. 
“Hubungan ekonomi sekarang 
mendominasi urusan luar 
negeri,"kataAssaf.
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kecepatan hipersonik.
Di Amerika Serikat, pasukan Angkatan 
Udara yang selama ini menjadi andalan 
dan kebanggaan kini tengah dirundung 
masalah dana dan teknologi yang 
sudah tua.Menurut data dari Kantor 
Anggaran Kongres, pesawat-pesawat 
tempur milik Angkatan Udara Amerika 
Serikat kini sudah makin tua. Rata-rata 
jet tempur AS berusia 28 tahun. Itu 
berarti ratusan atau bahkan ribuan pilot 
jet tempur Amerika menerbangkan 
pesawat yang dibuat ketika mereka 
bahkan belum lahir.
Mengganti banyak pesawat lama 
dengan model terbaru bisa menyedot 
dana yang sangat besar, bisa mencapai 
USD 26 miliar per tahun hingga 
pertengahan 2030.
Angka itu masih di luar ambisi untuk 
mencapai 74 skuadron jet tempur.
Pemerintahan AS nantinya akan 
menghadapi pilihan sulit: menambah 
dana Angkatan Udara hingga setara 
ketika masa Perang Dingin atau lebih 
tinggi lagi, atau mengurangi jumlah jet 
tempur sampai ke jumlah yang masih 
mampu dioperasikan.
"Menambah jumlah pasukan akan 

berhadapan langsung dengan masalah 
modernisasi," ujar Todd Harrison, 
pengamat dari Pusat Studi Strategis dan 
Internasional di Washington, seperti 
dilansir laman The Daily Beast, pekan 
ini.Saat ini Angkatan Udara AS memiliki 
5.600 jet tempur dari 312 skuadron, 
masih yang terbanyak di dunia.
Berdasarkan data dari Kantor Anggaran 
Kongres, umur pesawat itu rata-rata 
sudah uzur. Sejumlah jet tempur 
andalan, termasuk A-10, F-16 dan F-15 
berusia 26 sampai 40 tahun.
Menurut Autotrader, biasanya orang 
mengganti mobil setiap enam tahun 
sekali. 
Tapi Angkatan Udara AS mungkin harus 
menunggu hingga separuh abad. Dan 
pesawat pengebom terkenal B-52 dibuat 
ketika Presiden John F Kennedy masih 
berkantor di Gedung Putih.
"Makin tua umurnya, makin sulit 
mengganti suku cadangnya," kata 
Letnan Jenderal Mark Nowland, Wakil 
Kepala Angkatan Udara kepada 
perwakilan DPR AS Mei lalu.
Lima dari pesawat jet latihan T-38 yang 
usianya hampir 50 tahun jatuh tahun 
lalu menewaskan dua orang.

Menteri Luar Arab Saudi Ibrahim al-Assaf 
menyangkal negaranya dalam krisis 
setelah menerima sorotan tajam dunia 
internasional terkait kasus pembunuhan 
jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat 
Turki.
 Khashoggi merupakan wartawan 
pengkritik Putra Mahkota Arab Saudi, 
Pangeran Mohammed bin Salman 
(MbS).Assaf sendiri baru saja dilantik 
menjadi Menteri Luar Negeri Arab Saudi 
pada Kamis (27/12) menggantikan Adel 
al Jubeir. Assaf sebelumnya menjabat 
sebagai Menteri Keuangan.
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itu cukup mengejutkan.
 Beberapa pihak menilai reshuffle ini 
ditujukan untuk memperkuat posisi dan 
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yang memerintahkan pembunuhan 
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oleh kasus Khasogi, namun untuk 
efisiensi pemerintahan. 
"Secara keseluruhan, kami tidak akan 
melalui krisis, kami akan melalui 
transformasi," kata Assaf dalam 
wawancara bersama AFP, dikutip Sabtu 
(29/12). 
Transformasi yang dimaksud Assaf 
adalah reformasi sosial dan ekonomi 
yang dipelopori oleh putra 
mahkota.Kebijakan Luar Negeri Agresif
Assaf mewarisi posisi Menteri Luar 
Negeri di tengah berbagai kebijakan luar 
negeri agresif Pangeran MbS. Selain 
kasus Khasogi,
 Pangeran MbS menjadi sorotan akibat 
hubungan diplomatik yang memanas 
dengan Qatar, kampanye militer di 
Yaman, dan pertikaian diplomatik antara 
Arab Saudi dan Kanada. Kasus 
pembunuhan Khasogi sendiri 
mengancam hubungan sekutu antara 
Arab Saudi dan Amerika Serikat. 
Kendati demikian, Assaf menyatakan 
tantangannya sebagai Menteri Luar 
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Negeri Arab Saudi yang baru bukanlah 
memperbaiki reputasi kerajaan yang 
ternoda.
"Saya tidak akan mengatakan 
'perbaikan' karena hubungan antara 
Arab Saudi dan sebagian besar 
negara di dunia dalam kondisi sangat 
baik," jelasnya. 
Assaf juga menampik bahwa 
lengsernya Jubeir sebagai Menteri 
Luar Negeri dikarenakan gagal dalam 
memadamkan kritik dunia 
internasional kepada Arab Saudi 
khususnya Pangeran MbS akibat 
kematian Khasogi. 
Analis kebijakan RAND Corporation 
Becca Wasser menilai keputusan Raja 
Salman untuk menempatkan Assaf 
dalam kabinet adalah upaya untuk 
mengembalikan sesepuh yang 
berpengalaman. 
Keberadaan orang-orang tersebut 
kadang dikesampingkan oleh 
Pangeran MbS.
"Raja Salman berusaha untuk 
memperkuat putranya dengan 
menunjuk para teknokrat 
berpengalaman seperti Assaf yang 
bukan dari lingkaran dalam MbS, 
secara tidak langsung mengembalikan 
sistem internal checks and balances 
yang tersapu dalam kebijakan MbS," 
kata Becca. 
Di sisi lain, Assaf memiliki kemampuan 
ekonomi lantaran menjadi anggota 
dewan perusahaan minyak raksasa, 
Saudi Aramco. 
Pengalaman itu diyakini akan 
membantunya dalam hubungan global 
yang saat ini masih dirundung gejolak 
ekonomi. 
Terlebih, saat ini negara-negara 
eksportir utama minyak mentah tengah 
menghadapi penurunan tajam harga 
minyak, sehingga mereka berebut 
untuk mengembalikan kepercayaan 
investor asing. 
“Hubungan ekonomi sekarang 
mendominasi urusan luar 
negeri,"kataAssaf.
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Apa Kata Bintang Anda
Kepala Pusat Data Informasi dan 
Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho 
tidak menyangka diwawancara secara 
khusus dan dimuat oleh media 
internasional yang berbasis di Amerika 
Serikat (AS), New 
York Times. Sutopo 
menceritakan awal 
mula dirinya 
diwawancarai New 
York Times.
Sutopo mengatakan, 
wartawan New York 
Times bernama 
Richard C Paddock 
datang ke Indonesia 
untuk meminta 
wawancara khusus 
dan foto. Sutopo 
dinilai Paddock 
menginspirasi 
lantaran tetap sigap 
memberikan 
informasi seputar 
bencana di Tanah Air 
di tengah penyakit 
kanker yang 
dideritanya."Saat saya tanya, 'Apa 
yang menarik dari saya sehingga Pak 
Paddock datang ke sini?'. Dia 
mengatakan, 'Apa yang kamu lakukan 
sangat menarik diberitakan. Dari sisi 
kemanusiaan sangat menarik. 
Indonesia dia ditimpa banyak bencana 
yang menimbulkan ribuan korban jiwa. 
Di saat bersamaan, Pak Topo yang 
sakit kanker paru stadium 4b. Sakit 
kritis yang pasti menyakitkan. Tapi 
terus menerus memberikan informasi 
bencana tanpa menyerah dan 
mengenal lelah. Ini sangat 
menginspirasi. Media internasional 
juga banyak memberitakanmu. 
Merujuk semua informasimu. 
Penjelasan yang kamu berikan cepat, 
akurat dan menenangkan banyak 
pihak'," ujar Sutopo dalam 
keterangannya kepada wartawan, 
Minggu (30/12/2018).Pujian serupa 
sebelumnya pernah diberikan Presiden 

Bangganya Sutopo Di Muat New York Times
Joko Widodo (Jokowi) kepada Sutopo. 
Sembari kembali mengulangi pernyataan 
Paddock, Sutopo diberitahu bahwa media 
AS sulit mendapatkan informasi secara 
cepat terkait bencana."'Umumnya survivor 

kanker, apalagi sudah 
level kritis, dia banyak 
di rumah atau di rumah 
sakit. Tapi kamu masih 
bekerja melayani 
media dan publik. 
Saya follower Twitter 
kamu. Sangat cepat 
sekali kamu 
memberikan informasi 
bencana. Di USA tidak 
secepat itu. Media sulit 
mendapatkan data dan 
informasi yang cepat 
saat ada bencana di 
Amerika. Twitter kamu 
juga ada sering 
memuat hal-hal yang 
lucu dan tentang 
kehidupan, kesehatan, 
hoax, dan lainnya. Kita 
orang Amerika banyak 

yang simpati, respek dan memberikan 
apresiasi apa yang Pak Topo lakukan. 
Itulah alasan saya datang ke sini'," terang 
Sutopo mengulangi perkataan 
Paddock.Wawancara pada saat itu 
berlangsung dan Sutopo dimuat New York 
Times pada Sabtu (29/12) dengan artikel 
berjudul "Helping Indonesia Through a 
'Year of Disasters' While Facing His Own". 
Sutopo tidak menyangka dirinya dimuat 
New York Times."Saya sendiri tidak 
menyangka wawancara dimuat pada The 
Saturday Profile New York Times. 
Biasanya yang dimuat di situ adalah tokoh 
atau orang yang kaliber super top," kata 
Sutopo."Sesungguhnya apa yang saya 
lakukan ini adalah biasa. Sebagai jubir 
BNPB saya harus terus menerus 
memberikan informasi bencana kepada 
media. Bencana tak mengenal waktu 
kapan kerjadiannya, saya pun juga harus 
begitu. Meski kondisi tubuh makin 
melemah karena sakit makin 
menggerogoti tubuh saya," ungkapnya.  

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

tapi

Taurus(20April-20mei)

Tapi

Gemini(21 Mei-21Juni)
Ada

Kalau memang sudah maksimal tapi 
belum juga ada hasilnya, pasrah saja. 
Percayalah, sikap pasrah akan 
memberikan jalan keluar lain.
Keuangan  : Bagi rezeki dadakan.
Asmara  : Kok, ganti lagi?

Masalah yang terjadi di masa lalu 
sebaiknya jangan diungkit-ungkit lagi. 
Tak perlu menyesali terlalu lama 
kepedihan tersebut karena masa depan 
Anda masih terbentang lebar. Ayo, 
bangkit dan penuhi diri Anda dengan 
semangat baru! 
Keuangan : Sedikit tapi pasti.
Asmara : Terlalu dominan.

Anak Anda sedang mendapat masalah 
dengan teman-temannya. Untunglah 
pasangan bergerak cepat hingga belum 
terjadi hal-hal membahayakan. 
Sebaiknya, jangan memarahi atau 
melarang anak bergaul dengan 
temannya.
Keuangan : Terkuras terus.
Asmara : Sama saja.

Kebanyakan pekerjaan membuat pusing, 
 tak ada pekerjaan juga tidak enak, 

kan? Jadi, kenapa Anda mengajukan cuti 
Keuangan  : Belanja, yuk!
Asmara  : Makin akrab.

Bermimpi menjadi nomor satu di kantor, 
sih, boleh-boleh saja. , apakah Anda 
sudah mengukur kelebihan yang 
dimiliki?
Keuangan : Heboh.
Asmara : Mantap bersanding.

 saat menyenangkan dalam bekerja, 
seharian duduk di kantor dengan 
ruangan yang sejuk. Namun, ada kalanya 
terpaksa berpanas-panasan karena 
mendapat tugas di lapangan. Berarti 
Anda tak perlu mengeluh ketika 
mendapat pekerjaan di luar. Hadapilah 
dengan ikhlas yang menjadi kunci dari 
segala pekerjaan. .

Keuangan : Berimbang.
Asmara : Berbagi cinta.

Memang sulit berkelit dari politik 
kantor. Jadi, tutup rapat mulut dan 
telinga, ya. Tak ada salahnya bersikap 
netral.
Keuangan:  Mumpung diskon!
Asmara:  Bosan menunggu.

 
 Pekerjaan baru sebagian kecil saja 
dari cobaan yang Anda hadapi. Siap-
siap minggu depan Anda mendapatkan 
tugas yang lebih berat.
Keuangan : Pundinya bertambah.
Asmara : Berat sebelah.

 Teman kerja saja bisa menolak tugas 
dan mengambil cuti, kenapa Anda 
tidak? Ada baiknya periksa mata, 
karena Anda sering mengeluh pusing. 
Bisa jadi kacamata yang sudah lama 
perlu diganti yang baru. Pilih yang 
modis, ya.
Keuangan  : Beli kacamata.
Asmara  : Kembali jomlo.

Memang tak mudah tapi Anda harus 
percaya diri segala sesuatu akan 
berjalan normal kembali.
Keuangan : Berjalan normal.
Asmara : Menelan pil pahit.

Meski apa yang Anda inginkan tak 
langsung terwujud, selalu ucapkan 
syukur atas rezeki yang diperoleh. 
Orang lain belum tentu seberuntung 
Anda. 
 Keuangan  : Saatnya berbagi.
Asmara : Kurang perhatian.

Memberi nasihat kepada orang lain 
memang lebih mudah. , Anda 
ternyata tak sanggup 
mempraktikkannya dan hanya bisa 
menahan malu ketika orang-orang, 
mengetahui hal ini, Ah sudahlah, 
lambat laun orang pasti lupa, kok.
Keuangan: Terbatas.
Asmara:  Sedang galau.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)
ini

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
 

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Tapi
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khusus dan dimuat oleh media 
internasional yang berbasis di Amerika 
Serikat (AS), New 
York Times. Sutopo 
menceritakan awal 
mula dirinya 
diwawancarai New 
York Times.
Sutopo mengatakan, 
wartawan New York 
Times bernama 
Richard C Paddock 
datang ke Indonesia 
untuk meminta 
wawancara khusus 
dan foto. Sutopo 
dinilai Paddock 
menginspirasi 
lantaran tetap sigap 
memberikan 
informasi seputar 
bencana di Tanah Air 
di tengah penyakit 
kanker yang 
dideritanya."Saat saya tanya, 'Apa 
yang menarik dari saya sehingga Pak 
Paddock datang ke sini?'. Dia 
mengatakan, 'Apa yang kamu lakukan 
sangat menarik diberitakan. Dari sisi 
kemanusiaan sangat menarik. 
Indonesia dia ditimpa banyak bencana 
yang menimbulkan ribuan korban jiwa. 
Di saat bersamaan, Pak Topo yang 
sakit kanker paru stadium 4b. Sakit 
kritis yang pasti menyakitkan. Tapi 
terus menerus memberikan informasi 
bencana tanpa menyerah dan 
mengenal lelah. Ini sangat 
menginspirasi. Media internasional 
juga banyak memberitakanmu. 
Merujuk semua informasimu. 
Penjelasan yang kamu berikan cepat, 
akurat dan menenangkan banyak 
pihak'," ujar Sutopo dalam 
keterangannya kepada wartawan, 
Minggu (30/12/2018).Pujian serupa 
sebelumnya pernah diberikan Presiden 

Bangganya Sutopo Di Muat New York Times
Joko Widodo (Jokowi) kepada Sutopo. 
Sembari kembali mengulangi pernyataan 
Paddock, Sutopo diberitahu bahwa media 
AS sulit mendapatkan informasi secara 
cepat terkait bencana."'Umumnya survivor 

kanker, apalagi sudah 
level kritis, dia banyak 
di rumah atau di rumah 
sakit. Tapi kamu masih 
bekerja melayani 
media dan publik. 
Saya follower Twitter 
kamu. Sangat cepat 
sekali kamu 
memberikan informasi 
bencana. Di USA tidak 
secepat itu. Media sulit 
mendapatkan data dan 
informasi yang cepat 
saat ada bencana di 
Amerika. Twitter kamu 
juga ada sering 
memuat hal-hal yang 
lucu dan tentang 
kehidupan, kesehatan, 
hoax, dan lainnya. Kita 
orang Amerika banyak 

yang simpati, respek dan memberikan 
apresiasi apa yang Pak Topo lakukan. 
Itulah alasan saya datang ke sini'," terang 
Sutopo mengulangi perkataan 
Paddock.Wawancara pada saat itu 
berlangsung dan Sutopo dimuat New York 
Times pada Sabtu (29/12) dengan artikel 
berjudul "Helping Indonesia Through a 
'Year of Disasters' While Facing His Own". 
Sutopo tidak menyangka dirinya dimuat 
New York Times."Saya sendiri tidak 
menyangka wawancara dimuat pada The 
Saturday Profile New York Times. 
Biasanya yang dimuat di situ adalah tokoh 
atau orang yang kaliber super top," kata 
Sutopo."Sesungguhnya apa yang saya 
lakukan ini adalah biasa. Sebagai jubir 
BNPB saya harus terus menerus 
memberikan informasi bencana kepada 
media. Bencana tak mengenal waktu 
kapan kerjadiannya, saya pun juga harus 
begitu. Meski kondisi tubuh makin 
melemah karena sakit makin 
menggerogoti tubuh saya," ungkapnya.  

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

tapi

Taurus(20April-20mei)

Tapi

Gemini(21 Mei-21Juni)
Ada

Kalau memang sudah maksimal tapi 
belum juga ada hasilnya, pasrah saja. 
Percayalah, sikap pasrah akan 
memberikan jalan keluar lain.
Keuangan  : Bagi rezeki dadakan.
Asmara  : Kok, ganti lagi?

Masalah yang terjadi di masa lalu 
sebaiknya jangan diungkit-ungkit lagi. 
Tak perlu menyesali terlalu lama 
kepedihan tersebut karena masa depan 
Anda masih terbentang lebar. Ayo, 
bangkit dan penuhi diri Anda dengan 
semangat baru! 
Keuangan : Sedikit tapi pasti.
Asmara : Terlalu dominan.

Anak Anda sedang mendapat masalah 
dengan teman-temannya. Untunglah 
pasangan bergerak cepat hingga belum 
terjadi hal-hal membahayakan. 
Sebaiknya, jangan memarahi atau 
melarang anak bergaul dengan 
temannya.
Keuangan : Terkuras terus.
Asmara : Sama saja.

Kebanyakan pekerjaan membuat pusing, 
 tak ada pekerjaan juga tidak enak, 

kan? Jadi, kenapa Anda mengajukan cuti 
Keuangan  : Belanja, yuk!
Asmara  : Makin akrab.

Bermimpi menjadi nomor satu di kantor, 
sih, boleh-boleh saja. , apakah Anda 
sudah mengukur kelebihan yang 
dimiliki?
Keuangan : Heboh.
Asmara : Mantap bersanding.

 saat menyenangkan dalam bekerja, 
seharian duduk di kantor dengan 
ruangan yang sejuk. Namun, ada kalanya 
terpaksa berpanas-panasan karena 
mendapat tugas di lapangan. Berarti 
Anda tak perlu mengeluh ketika 
mendapat pekerjaan di luar. Hadapilah 
dengan ikhlas yang menjadi kunci dari 
segala pekerjaan. .

Keuangan : Berimbang.
Asmara : Berbagi cinta.

Memang sulit berkelit dari politik 
kantor. Jadi, tutup rapat mulut dan 
telinga, ya. Tak ada salahnya bersikap 
netral.
Keuangan:  Mumpung diskon!
Asmara:  Bosan menunggu.

 
 Pekerjaan baru sebagian kecil saja 
dari cobaan yang Anda hadapi. Siap-
siap minggu depan Anda mendapatkan 
tugas yang lebih berat.
Keuangan : Pundinya bertambah.
Asmara : Berat sebelah.

 Teman kerja saja bisa menolak tugas 
dan mengambil cuti, kenapa Anda 
tidak? Ada baiknya periksa mata, 
karena Anda sering mengeluh pusing. 
Bisa jadi kacamata yang sudah lama 
perlu diganti yang baru. Pilih yang 
modis, ya.
Keuangan  : Beli kacamata.
Asmara  : Kembali jomlo.

Memang tak mudah tapi Anda harus 
percaya diri segala sesuatu akan 
berjalan normal kembali.
Keuangan : Berjalan normal.
Asmara : Menelan pil pahit.

Meski apa yang Anda inginkan tak 
langsung terwujud, selalu ucapkan 
syukur atas rezeki yang diperoleh. 
Orang lain belum tentu seberuntung 
Anda. 
 Keuangan  : Saatnya berbagi.
Asmara : Kurang perhatian.

Memberi nasihat kepada orang lain 
memang lebih mudah. , Anda 
ternyata tak sanggup 
mempraktikkannya dan hanya bisa 
menahan malu ketika orang-orang, 
mengetahui hal ini, Ah sudahlah, 
lambat laun orang pasti lupa, kok.
Keuangan: Terbatas.
Asmara:  Sedang galau.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)
ini

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
 

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Tapi
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