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Dan
Selasa

Tahun 2018 berganti ke 2019 dan 
semakin mendekati hari H, pantas saja 
membuat kubu sebelah semakin galau 
dan risau, sebab pamor dan 
elektabilitas mereka tidak beranjak, 
bahkan cenderung menurun oleh 
banyaknya statemen asbun, hoax yang 
diproduksi oleh kawanan ini Segala 
daya upaya untuk menjatuhkan 
petahana dengan berbagai cara 
tampaknya tidak laku. Bahkan justru 
nama dan sosok Jokowi yang semakin 
melambung oleh berbagai prestasi dan 
pencapaian yang membuat banyak 
orang berdecak kagum. Hoax yang 
disebar di awal tahun 2019 ini, 
tergolong sangat kejam dan sadis, 
bahkan lebih mengerikan dari hoax 

Ratna Sarumpaet yang dirilis pada awal 
bulan Oktober 2018 silam. Kabar tujuh 
kontainer surat suara yang sudah 
tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok 
beberapa waktu lalu menjadi perhatian 
pihak Kepolisian. Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dan Polri langsung melakukan 
pengecekan dan hasilnya semua 
informasi itu hoax alias tidak benar. Kasus 
ini bermula saat Andi melalui akun 
Twitternya meminta agar kabar adanya 
tujuh kontainer surat suara yang sudah 
dicoblos di Tanjung Priok itu dicek. Cuitan 
itu kini sudah dihapus. Kabar hoax yang 
beredar itu menyebut ada 70 juta surat 
suara yang sudah dicoblos di nomor urut 
01 dalam tujuh kontainer. Di rekaman itu 

Hoax

7 Kontainer 
Surat Suara
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juga menyebutkan surat suara itu 
berasal dari China dan sudah disita TNI 
AL. Hoax ini terlihat seksi dan membuat 
orang ingin mencuitkan kembali. Bahkan 
Tengku Zulkarnain pun ikut 
mencuitkannya. Walaupun hanya 
sebentar dan langsung dihapus, tetapi 
ternyata berbuntut panjang. Tengkul Zul 
dilaporkan ke polisi oleh Relawan Joko 
Mania. Kepala Badan Reserse Kriminal 
Polri (Kabareskrim) Arief Sulistyanto 
ketika itu menegaskan kepolisian akan 
bekerja secepatnya menuntaskan 
penyebaran hoaks tujuh kontainer surat 
suara yang disebut tercoblos. Dan 
sepertinya janji itu dipenuhi oleh pihak 
kepolisian. Berselang satu hari 
kemudian, tanggal 4 Januari 2019, 
Direktorat Tindak Pidana Siber 
Bareskrim Polri pun berhasil 
mengamankan 2 orang terkait 

penyebaran hoax 7 kontainer surat suara 
tercoblos. Kedua orang yang berinisial 
HY dan LS, masing-masing diamankan di 
Bogor, Jawa Barat, dan Balikpapan, 
Kalimantan Timur. Tidak berhenti sampai 
di situ, pihak kepolisian melanjutkan 
upayanya untuk menangkap orang yang 
berperan sebagai creator dan buzzer. 
“Tersangkanya dibagi tiga. Creator itu 
yang membuat, buzzer itu menyebar, 
forwarder sebagai yang meneruskan. 
Langkah selanjutnya, agar ditemukan dan 
ditangkap creator dan buzzer nya,” jelas 
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen 
Dedi Prasetyo kepada detikcom, Sabtu 5 
Januari 2019. Dan hasilnya, Tim 
Bareskrim Polri menangkap satu orang 
lagi yang diduga membuat hoax 7 
kontainer surat suara tercoblos. Pelaku 
dengan nama Bagus Bawana Putra ini 
diamankan di Bekasi, Jawa Barat tanggal 
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8 Januari 2019 kemarin. Bagus Bawana 
Putra

hoax 7 kontainer surat suara 
tercoblos

“Ini berkat kerja sama 
dengan Polda-Polda. Sampai akhirnya 
kami bisa mendeteksi bila suara ini 
(asal muasal hoax) berasal dari 
tersangka dengan inisial BBP. Kami 
bisa mendeteksi suaranya di beberapa 
platform medsos dan setelah viral 
pelaku ini sempat menutup akunnya,” 

, yang diduga membuat dan 
menyebarkan 

, telah ditangkap dan 
ditetapkan jadi tersangka. Bagus 
ditangkap di Sragen, Jawa Tengah. 
"Tersangka yang tinggal di Bekasi kami 
temukan 7 Januari di Sragen, Jateng. 
Kemudian kita bawa ke Jakarta dan kita 
lakukan pemeriksaan dan 
melaluiscientific investigation dan 
dibenarkan suara yang beredar otentik 
suara BBP," kata Dirsiber Bareskrim 
Polri Brigjen Pol Albertus Rachmad 
Wibowo dalam jumpa pers di Mabes 
Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu 
(9/1/2019). 

kata Rahmad di Mabes Polri Rabu (9/1). 
Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) berharap, ditangkapnya Bagus 
Bawana Putra bisa menjadi pelajaran 
bagi semua pihak. "Ya tentu saya ingin 
diperlakukan sebagaimana ketentuan 
peraturan penegakan hukum yang 
berlaku. Apa yang dia perbuat, dia harus 
pertanggungjawabkan," ujar Ketua KPU 
Arief Budiman di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2018). Dia 
melanjutkan, pihaknya tidak mau 
meminta yang berlebihan, sehingga 
cukup memproses Bagus Bawana Putra 
sesuai ketentuan hukum yang ada. 
"Karena ini bisa jadi pelajaran bagi 
siapapun, bagi KPU, bagi penyelengara 
Pemilu, bagi masyarakat, bagi siapapun 
lah. Mudah-mudahan ini bisa memberi 
pelajaran positif untuk kita semua," 
katanya. Diketahui, Bagus Bawana Putra 
dijerat Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana. Ancaman hukumannya 
maksimal 10 tahun penjara. Kerja keras 
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pihak kepolisian untuk memburu 
dalang yang berada di belakang hoax 
beredarnya kertas suara yang sudah 
dicoblos sebanyak 7 kontainer, 
akhirnya membuahkan hasil. Hoax ini 
merupakan serangkaian hoax yang 
dipergunakan oleh pihak oposisi untuk 
menyerang petahana. Bayangkan saja, 
pergantian tahun baru berlalu. Seakan 
tidak ingin kehilangan kesempatan, 
pihak oposisi sudah menyerang 
pemerintah dengan berbagai Hoax keji. 
Tanggal 1 Januari 2019, tanpa data 
yang jelas, hanya bermodal cuap-cuap, 
Prabowo menuding RSCM 
menggunakan satu selang darah untuk 
40 kali pemakaian. Hal ini kemudian 
dibantah oleh pihak RSCM. Tidak 
tanggung-tanggung, Direktur Utama 
RSCM Lies Dina Liastuti didampingi 
jajarannya langsung menghadapi 
media dan bereaksi menolak tudingan 

Prabowo Subianto. Lalu, keesokan 
harinya tanggal 2 Januari 2019, 
Sandiaga Uno yang merupakan 
Cawapres dari pihak oposisi, ingin 
memojokkan pemerintah dengan 
menyebutkan dirinya membangun Tol 
Cipali tanpa hutang sama sekali. 
Kenyataannya menunjukkan 
pembangunan tol tersebut faktanya 70 
persen menggunakan pinjaman 
sindikasi sejumlah perbankan. Bahkan, 
di dalam pembiayaan itu juga terdapat 
pinjaman dari sejumlah bank asing. 
Bank asing tersebut di antaranya ialah 
Standard Chartered dari Inggris, SMBC 
dari Jepang, OCBC dari Singapura, 
ICBC dari Tiongkok, dan Deutsche Bank 
dari Jerman. Tidak cukup sampai di situ, 
berselang sehari kemudian, 3 Januari 
2019, muncul lagi hoax baru yang lebih 
sadis lagi mengenai kertas suara yang 
sudah dicoblos sebanyak 7 kontainer. 
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Hoax tersebut aslinya pertama kali 
diketahui sudah muncul tanggal 2 
Januari 2019 siang. Sempat beredar 
luas berikut rekaman percakapannya di 
berbagai lini sosmed seperti YouTube, 
Twitter, Facebook, Instagram, hingga 
WhatsApp. Berdasarkan hasil 
penelusuran pihak kepolisian ternyata 
diketahui bila penyebar berita bohong 
itu merupakan akun anonim yang tidak 
jelas identitasnya dan tiba-tiba hilang 
setelah menyebarkan informasi. 
Disebut berita bohong karena kertas 
suara yang asli pun belum diketahui 
menggunakan foto yang mana, dan 
belum pernah dicetak oleh KPU, 
namun tiba-tiba disebut sudah ada 
yang dicoblos. Jumlahnya pun tidak 
tanggung-tanggung, 70 juta suara 
karena disebut satu kontainer isinya 10 
juta suara. Sudah clear dan jelas 
seterang-terangnya bahwa Bagus 
Bawana adalah orang yang membuat 

atau lebih tepatnya kreator hoax surat 
suara tercoblos sebanyak 7 kontainer. 
Orang ini kemudian dilacak jejak 
digitalnya dan ditemukan kalau orang ini 
adalah Kornas Prabowo. Polisi 
menegaskan Bagus Bawana Putra 
dengan SENGAJA telah membuat dan 
memviralkan hoax 7 kontainer berisi 
surat suara tercoblos. Hoax tersebut 
awalnya dibuat Bagus dalam bentuk 
narasi di media sosial Twitter dan 
WhatsApp Group. Kemudian agar seolah 
hoax benar-benar terjadi, Bagus 
merekam suaranya dan menyebarkan 
lagi. "Pelaku, Saudara BBP (Bagus 
Bawana Putra) ini, mem-posting melalui 
platform media sosial Twitter. Kemudian 
yang bersangkutan dengan sengaja 
melakukan perekaman suara yang isinya 
meyakinkan masyarakat, dan semua 
orang yang mendengar voice itu, merasa 
yakin seolah-olah (hoax) itu benar," jelas 
Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber 
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Bareskrim Polri, Kombes Dani Kustoni, 
di Mabes Polri. Dan yang menarik 
sekaligus mungkin bodoh, Bagus 
Bawana secara sadar mengetahui 
perbuatannya adalah hal yang salah 
tapi tetap dilakukan. Bagus Bawana 
berusaha menghapus jejak digital 
setelah berhasil memviralkan hoax 
buatannya. Setelah hoax yang 
dibuatnya jadi viral, Bagus 
menonaktifkan akun media sosialnya 
serta membuang ponsel dan SIM card 
ponsel-nya. Dia lalu meninggalkan 
rumahnya di Bekasi untuk melarikan 
diri ke Sragen, Jawa Tengah. "Unsur 
kesengajaan sangat terpenuhi, yang 
bersangkutan sudah mempersiapkan, 
membuat secara pribadi. Unsur 
dengan sengaja ini, yang 
bersangkutan juga sudah melakukan 
upaya penghapusan terhadap alat 

bukti yang disebarkan," ujar Dani. Dalam 
kasus ini, polisi menetapkan Bagus 
sebagai pembuat sekaligus buzzer hoax 7 
kontainer berisi surat suara tercoblos. 
Berusaha menghapus jejak digital dan 
membuang SIM card adalah salah satu 
pertanda kalau perbuatannya ini disengaja 
dan by design. Dia tahu kalau itu salah, 
tapi tetap dilakukan. Entah karena inisiatif 
sendiri atau karena ada pesanan dari 
pihak lain, kita tunggu penelusuran lebih 
lanjut. Hoaks 7 kontainer surat suara 
sudah dicoblos untuk pasangan 01 itu 
diduga dibuat dan disebarkan relawan 
Prabowo, dan diblow-up elite partai 
koalisinya sendiri, Andi Arief, dan ulama 
212, Tengkuzul. Terbukti hoaks itu beredar 
di WAG-WAG kampret. Intinya semua 
yang memainkan hoaks itu adalah kubu 
Prabowo sendiri. Tetapi setelah hoaks 
terbongkar dan terduga pelakunya 

ditangkap, mereka langsung 
membantah pelaku tersebut adalah 
bagian dari relawan mereka. Mereka 
langsung merasa tidak punya relawan. 
Fadli Zon membantah Bagus Bawana 
Putra, tersangka pembuat hoaks 7 
kontainer surat suara tercoblos Ketua 
Dewan Koalisi Relawan Nasional 
(Kornas) Prabowo Subianto, bukan 
bagian dari relawan Prabowo. Tidak 
ada organisasi itu terdaftar di pihak 
mereka. Makanya dia meminta 
informasi harus akurat. "Saya kira tidak 
ada tuh nama relawan kami yang 
terdaftar atas nama itu atau 
organisasinya. Jadi dalam soal-soal 
yang seperti itu, kami berharap ada 
informasi yang akurat. Jangan 
kemudian mereduksi atau menarget itu 
sebagai bagian dari tim kami.” Kata 

Fadli Zon (Detik). Juru bicara BPN, 
Andre Rosiade, juga mengaku tidak 
mengenal Bagus. Setelah dilakukan 
konfirmasi, nama Bagus tidak ada dalam 
daftar relawan Prabowo. Jadi mereka 
tidak tahu siapa Bagus Bawana 
Putra."Kami tidak mengenal Saudara 
Bagus. Saya sudah mengecek ke 
Direktorat Relawan Prabowo-Sandi, 
tidak ada yang namanya Bagus itu. 
Tidak terdaftar dalam inventori relawan 
kita di Direktorat Relawan Prabowo-
Sandi. Kami tidak tahu siapa beliau." 
(Juru bicara BPN, Andre Rosiade (Detik). 
Hal yang sama juga disampaikan 
direktur Advokasi dan Hukum Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco 
Ahmad bahwa Dewan Kornas Prabowo 
Presiden tidak ada dalam daftar relawan 
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binaan. Namun dia tidak menampik 
bahwa Bagus mungkin relawan. 
Tindakan bagus mungkin dilakukan 
karena terlalu bersemangat. "Bahwa 
tadinya mendukung lalu sekarang ada 
begini, mungkin karena terlalu 
semangat. Itu sudah kami cek tidak 
terdaftar.”(Advokasi dan Hukum Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco 
Ahmad (CNNIndonesia). Kornas sendiri 
adalah gabungan dari 36 ormas yang 
ingin memenangkan Prabowo sebagai 
presiden. Mereka mendeklarasikan 
dukungan kepada Prabowo pada 22 
Mei 2018. Kornas digadang-gadang 
akan menjadi badan taktis pada 
Pilpres. Mereka akan mengawal 
penghitungan suara di TPS-TPS agar 
tidak terjadi pelanggaran kata Ketua 
umum dewan Kornas adalah Bagus 
Bawana Putra. Setelah Bagus Bawana 

Putra tertangkap, kubu Prabowo-Sandi 
langsung menyangkal bahwa Kornas 
Prabowo Presiden bukan bagian dari 
relawan. Padahal berbagai daerah sudah 
terbentuk itu relawan. Kasihan juga sudah 
deklarasi dukungan malah tidak 
dianggap. Sampai hari ini, Prabowo 
sendiri tak terdengar komentarnya terkait 
hoax yang dibuat dan dikembangkan oleh 
pendukungnya. Partai Gerindra 
menanggapi penangkapan Ketua Umum 
Dewan Koalisi Relawan Nasional 
(Kornas) Prabowo Presiden, Bagus 
Bawana Putra ini, sebagai sebuah upaya 
kriminalisasi. "Akan kita lawan ini sudah 
kriminalisasi," ujar Arief saat dikonfirmasi 
Tribun, Selasa(8/1). Saat ditanyakan 
apakah partai Gerindra akan datang ke 
Bareskrim mabes Polri dan memberikan 
bantuan hukum nantinya, Arief 
menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada 
divisi hukum partai Gerindra. "Biasanya 
nanti Habiburokhman,"ujarnya. Sangat 

sulit memang menerima Kornas 
Prabowo Presiden bukan bagian dari 
relawan Prabowo. Tetapi yang 
namanya mereka punya kubu ya 
terserah saja. Yang jelas, resmi atau 
tidak, binaan atau tidak, Kornas 
Prabowo Presiden adalah relawan 
Prabowo-Sandi. Bahwa sekarang 
mereka tidak diakui hanyalah cara 
untuk bersih-bersih. Prabowo-Sandi 
tidak peduli berapa orang yang mereka 
abaikan, yang penting mereka tidak 
terjepit. Jangankan relawan tak resmi, 
pentolan BPN (Badan Pemenangan 
Nasional) untuk kampanye pun akan 
mereka depak setelah habis 
dieksploitasi seperti Ratna Sarumpaet. 

Sudah menjadi kebiadaban mereka habis 
manis sepah dibuang. Sudah tidak asing 
lagi bagi publik. Maka mari kita ingatkan 
kepada kampret, tobatlah. Silakan 
dukung Prabowo, tetapi jangan 
mengandalkan hoaks. Ya tapi kalau tidak 
mengandalkan hoaks, bagaimana 
caranya memenangkan Prabowo? 
Terlalu berat buat kampret untuk 
memenangkan Prabowo yang tidak 
punya prestasi sama sekali tetapi punya 
sejarah kelam kejahatan HAM. Kalau 
mau mudah dan santai, jadi cebong 
sajalah. Kerjanya gampang, tinggal 
bagikan prestasi Jokowi habis perkara. 
Menyebarkan prestasi Jokowi itu tidak 
ada dosanya, malah banyak berkatnya.
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Info SIP
Mengenal Apa Itu Kanker Nasofaring

Kanker nasofaring adalah jenis kanker 
tenggorokan yang terjadi pada lapisan 
luar nasofaring. Nasofaring merupakan 
salah satu bagian pada tenggorokan 
bagian atas yang terletak di belakang 
hidung dan di balik langit-langit rongga 
mulut. Kondisi ini dapat menimbulkan 
gejala berupa benjolan pada 
tenggorokan, penglihatan kabur, hingga 
kesulitan membuka mulut.
Penyebab Kanker Nasofaring
Penyebab pasti kanker nasofaring 
(karsinoma nasofaring) masih belum 
diketahui secara pasti. Namun, dokter 
menduga bahwa kondisi ini memiliki 
hubungan dengan virus Epstein-Barr 
(EBV). EBV umumnya terdapat pada air 
liur dan dapat ditularkan melalui kontak 
langsung ke orang atau benda yang 
terkontaminasi.
Kanker nasofaring diduga muncul 
karena adanya kontaminasi EBV dalam 
sel nasofaring penderitanya. Sel yang 
telah terkontaminasi menyebabkan 
pertumbuhan sel yang tidak normal.
EBV menjadi penyebab beberapa 
penyakit, seperti mononukleosis. Namun 
pada kebanyakan kasus, EBV tidak 
menyebabkan permasalahan infeksi 
yang berkepanjangan. Keterkaitan EBV 
dengan kanker nasofaring masih terus 
diteliti.
Selain itu, terdapat beberapa faktor 
yang dapat meningkatkan risiko kanker 
nasofaring, yaitu:
Kanker nasofaring lebih sering terjadi 
pada seorang yang berusia 30-50 tahun.
Riwayat kanker nasofaring dalam 
keluarga.
Merokok dan mengonsumsi alkohol.
Mengonsumsi makanan yang diawetkan 
dengan garam.
Gejala Kanker Nasofaring
Gejala kanker nasofaring dapat berupa:
Terdapat benjolan pada tenggorokan

Infeksi telinga
Telinga berdengung (tinnitus), tidak 
nyaman atau gangguan pendengaran
Kesulitan membuka mulut
Sakit kepala
Wajah terasa nyeri atau mati rasa
Mimisan
Sakit tenggorokan
Hidung tersumbat
Penglihatan kabur atau berbayang
Diagnosis Kanker Nasofaring
Dalam memastikan kondisi yang diderita 
pasien, dokter akan melakukan 
serangkaian tes. Tes yang dilakukan dokter 
bertujuan untuk mendiagnosis dan 
menentukan tingkat keparahan kanker 
nasofaring.
Dalam mendiagnosis kondisi ini, tes yang 
dilakukan dapat berupa:
Pemeriksaan fisik. Kanker nasofaring dapat 
menimbulkan gejala berupa benjolan di 
leher. Benjolan tersebut biasanya 
merupakan tanda bahwa kanker telah 
menyebar ke kelenjar getah bening. Maka 
dari itu, dokter THT akan memulai proses 
diagnosis dengan memeriksa bagian 
tersebut. Dokter akan menekan beberapa 
bagian leher untuk memeriksa ada atau 
tidaknya benjolan.
Nasofaringoskopi. Nasofaringoskopi atau 
nasoendoskopi adalah prosedur di mana 
dokter melihat bagian dalam nasofaring 
menggunakan metode endoskopi dan alat 
khusus bernama nasofaringoskop. 
Nasofaringoskop adalah alat berupa selang 
kecil yang dilengkapi dengan kamera. Alat 
tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 
nasofaring melalui hidung. Kamera yang 
ada pada nasofaringoskop akan 
menghasilkan gambar pada monitor, 
sehingga memudahkan dokter dalam 
mengamati kondisi nasofaring.
Biopsi. Biopsi dilakukan dengan mengambil 
sampel dari benjolan di nasofaring untuk 
selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop. 
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Tanah Air

Obor Rakyat Akan Terbit Kembali

Pimpinan redaksi tabloid Obor Rakyat, 
Setiyardi Budiono, mengungkapkan 
bakal menerbitkan kembali tabloid 
tersebut dalam waktu dekat. Hal itu 
disampaikan Setiyardi usai menghirup 
udara bebas setelah menjalani 
hukuman 8 bulan penjara. "Insya Allah 
Obor Rakyat akan kembali terbit dalam 
waktu dekat, saat ini saya bersama 
dengan rekan saya sedang 
mempersiapkan terbit kembali Obor 
Rakyat," kata Setiyardi mengutip video 
yang tayang di situs Kompas TVIa 
mengklaim Obor Rakyat masih ditunggu 
oleh para pembacanya yang cukup 
banyak untuk terbit kembali. Bahkan, ia 
mengklaim sebagian pembaca sudah 
bertanya-tanya kapan Obor Rakyat 
terbit kembali. Ia juga mengklaim 
banyak tokoh nasional yang ada di 
dalam dan luar negeri mendukung 
terbitnya kembali tabloid tersebut. 
"Banyak sekali dukungan dari tokoh 
nasional baik yang ada di Indonesia 
atau sedang berda di luar negeri 

mereka mendukung penuh, dan tentu 
saja berharap Obor Rakyat akan sukses 
mewarnai pers Indonesia," lanjut 
dia.Sebelumnya Tim Intelijen Kejaksaan 
Agung dan tim Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Jakarta Pusat telah menangkap dua 
pimpinan tabloid Obor Rakyat, yaitu 
Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi 
Budiono dan Redaktur Pelaksana Obor 
Rakyat H Darmawan Sepriyosa, Selasa 
(8/5/2018) silam. Kepala Pusat 
Penerangan Hukum Kejaksaan Agung 
Mohammad Rum mengungkapkan, 
penangkapan keduanya dilakukan secara 
terpisah di dua tempat yang berbeda di 
Jakarta. Setyardi diamankan di daerah 
Gambir, sedangkan Darmawan 
diamankan di daerah Tebet Timur. “Kami 
telah mengamankan yang bersangkutan 
dalam rangka menjalankan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. Yang bersangkutan telah 
melaksanakan haknya dalam melakukan 
upaya hukum baik melalui Banding dan 
Kasasi," ujar Rum dalam keterangan 

Dalam mengambil sampel, dokter juga 
biasanya menggunakan 
nasoendoskopi.
Untuk mengetahui tingkat keparahan 
kanker yang diderita, tes yang akan 
dijalani pasien berupa:
Foto Rontgen
CT scan
MRI
Positron Emission Topography (PET) 
scan
Dari hasil yang didapat, dokter akan 
menentukan tingkat keparahan kondisi 
yang diderita pasien. Kanker 
nasofaring terbagi menjadi 4 stadium, 
yakni:
Stadium 0. Disebut juga kanker in situ. 
Munculnya sel abnormal yang dapat 
menjadi kanker dan berpotensi 
menyebar ke jaringan di sekitarnya.
Stadium I. Sel abnormal di nasofaring 
telah berubah menjadi kanker, atau 
bahkan menyebar ke jaringan di 
dekatnya, seperti orofaring (bagian 
tenggorokan yang terletak di balik 
rongga mulut).
Stadium II. Kanker sudah menyebar 
ke satu atau lebih kelenjar getah 
bening yang ada di leher atau di balik 
faring (saluran yang terletak di antara 
trakea dan hidung).
Stadium III. Kanker sudah menyebar 
ke tulang dan organ sinus terdekat.
Stadium IV. Kanker telah menyebar ke 
jaringan atau organ tubuh lain yang 
berjauhan dengan nasofaring, seperti 
tulang selangka atau paru-paru.
Pengobatan Kanker Nasofaring                     
Pengobatan kanker nasofaring dapat 
berbeda-beda, disesuaikan dengan 
riwayat penyakit, stadium kanker, letak 
kanker, dan kondisi pasien secara 
umum. Beberapa metode pengobatan 
kanker nasofaring yang umum 
digunakan adalah:
Radioterapi. Radioterapi biasanya 
dilakukan untuk mengatasi kanker 
nasofaring yang masih ringan. 
Prosedur ini bekerja dengan 
memancarkan sinar berenergi tinggi 
untuk menghentikan pertumbuhan sel 
kanker.
Kemoterapi. Kemoterapi adalah 
metode yang menggunakan obat-

obatan yang berfungsi untuk membunuh 
sel kanker. Kemoterapi biasanya ditunjang 
dengan prosedur radioterapi agar 
efektivitas pengobatan dapat lebih 
maksimal.
Pembedahan. Karena lokasi kanker terlalu 
berdekatan dengan pembuluh darah dan 
saraf, prosedur pembedahan dalam 
mengatasi kanker nasofaring jarang 
digunakan. Metode ini akan dilakukan 
apabila kanker telah menyebar hingga ke 
kelenjar getah bening dan perlu dilakukan 
pengangkatan.
Imunoterapi. Dilakukan dengan pemberian 
obat yang memengaruhi sistem imun 
tubuh untuk melawan sel kanker. Contoh 
obat imunoterapi yang digunakan untuk 
kanker nasofaring adalah pembrolizumab 
atau cetuximab. Dokter akan meresepkan 
jenis obat biologi yang sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan pasien.
Dokter juga dapat melakukan perawatan 
paliatif guna mencegah atau mengatasi 
gejala suatu penyakit dan efek samping 
atas pengobatan yang diterima. Perawatan 
paliatif dapat diberikan bersamaan dengan 
metode lain yang digunakan untuk 
mengatasi kanker nasofaring.
Komplikasi Kanker Nasofaring
Komplikasi yang mungkin terjadi akibat 
kanker nasofaring dapat berbeda-beda. 
Jika kanker yang diderita pasien semakin 
besar, akan membahayakan organ lain di 
dekatnya, seperti tulang, tenggorokan, dan 
otak.
Kanker juga dapat menyebar ke organ lain. 
Apabila kanker telah menyebar, akan 
menimbulkan gejala lain sesuai organ 
yang terserang. 
Jika kanker telah menyebar ke kelenjar 
getah bening, maka diperlukan tindakan 
pembedahan untuk mengangkat kelenjar 
tersebut.
Pencegahan Kanker Nasofaring
Belum ada metode pasti yang dapat 
mencegah kanker nasofaring. Namun, 
terdapat beberapa upaya yang bisa 
dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh 
agar potensi munculnya kanker dapat 
berkurang. Upaya tersebut meliputi:
Hindari mengonsumsi makanan yang 
diawetkan dengan garam.
Menghindari asap rokok.
Tidak mengonsumsi minuman beralkohol.
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Obor Rakyat Akan Terbit Kembali
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resminya, Selasa (8/5/2018) malam. 
Rum menjelaskan, sebelumnya kedua 
orang tersebut telah dijatuhi pidana 
selama masing-masing 8 bulan 
berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung RI No 546 K/Pid.sus/2017 
Tanggal 1 
Agustus 
2017 atas 
perbuatann
ya 
melakukan 
pelecehan 
melalui 
tulisan di 
tabloid 
tersebut 
terhadap 
Joko 
Widodo 
pada 
Pemilihan 
Presiden 
(Pilpres) 
2014 lalu. "Selanjutnya terpidana 
dieksekusi di Lapas Cipinang untuk 
menjalani hukumannya," kata Rum. 
Dua terdakwa perkara pencemaran 
nama baik Joko Widodo melalui tabloid 
Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan 
Darmawan Sepriosa saat menjalani 

sidang pertama di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016). 
Menurut dia, pada pertengahan tahun 
2014, Setyardi selaku pemimpin redaksi 
tabloid Obor Rakyat dan redaktur 
pelaksananya Darmawan, telah 

dilaporkan 
dengan 
tuduhan 
penghinaan 
dan fitnah 
terhadap 
Jokowi melalui 
tabloid 
tersebut.Tabloid 
itu disebarkan 
ke masjid-
masjid dan 
pondok 
pesantren di 
sejumlah 
daerah di Pulau 
Jawa. Dalam 
tabloid itu 

termuat paparan bahwa Jokowi 
merupakan keturunan Tionghoa dan kaki 
tangan asing. Keduanya kemudian 
dihadapkan ke persidangan di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 
dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (2) 
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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 Kasus hilangnya pasangan Arab 
Saudi, Fahad al-Butairi dan istrinya, 
Loujain al-Hathloul, keduanya aktivis, 
kembali mencuat awal tahun ini di 
media sosial Twitter. Fahad adalah 
seorang stand-up comedian dan 
istrinya pegiat hak perempuan. Mereka 
ditangkap pada 2018.
Dalam serangkaian kicauan di Twitter, 
penulis asal Amerika Serikat sekaligus 
produser film Kirk Rudell membahas 
soal hilangnya pasangan itu setelah 
munculnya kasus pembunuhan 
terhadap jurnalis Jamal Khashoggi di 
konsulat Istanbul, Turki, Oktober lalu.
Rusell menulis cuitan soal pesan yang 
dia sampaikan kepada pasangan itu 
ketika mereka bertemu di Los Angeles 
beberapa tahun lalu."Saya ingin tahu 
apa yang bisa mereka lakukan di dunia 
ini jika mereka diberi kesempatan," 
kata Rudell dalam kicauannya pekan 
lalu, seperti dilansir dari laman 
Aljazeera, Kamis (10/1).
Dalam kicauan selanjutnya Rudell 
mengatakan dia terharu dengan 
banyaknya tanggapan atas cuitannya, 
termasuk dari anggota Kongres asal 
California Adam Schiff yang 
mengatakan dia akan menghubungi 
duta besar Arab Saudi untuk Amerika 

Aktivis Saudi Kembali Menghilang

Serikat buat menanyakan kasus ini.
"Saya terharu dengan banyaknya orang 
yang tertarik dan mendukung kisah ini. Ini 
sungguh suatu ekspresi kemanusiaan 
yang diungkapkan lewat Twitter. Tujuan 
saya adalah membawa kasus Fahad dan 
Loujain ini jadi perhatian masyarakat 
supaya bisa melakukan sesuatu lebih dari 
sekadar sebuah kicauan," kata dia.
Butairi, 33 tahun, dan Hathloul, 29 tahun, 
ditangkap pada 2018 dan hingga kini 
keberadaan Butairi tidak diketahui, 
sementara istrinya masih di penjara.
Hathloul adalah anggota dari kelompok 
aktivis pembela hak perempuan untuk 
mengemudi. 
Menurut lembaga pembela hak asasi 
Amnesty International dan Human Right 
Watch, dia ditahan dan diduga disiksa 
dengan disetrum, mengalami pelecehan 
seksual, dan dicambuk.
Hathloul diketahui sudah pernah 
ditangkap beberapa kali karena 
menentang larangan perempuan 
mengemudi di Saudi.
Selama bertahun-tahun dia 
memperjuangkan hak perempuan di 
Saudi untuk mengemudi sejak 2013. Dia 
pernah mengunggah video dirinya sedang 
mengemudi untuk mengajak kaumnya 
mengikuti perbuatannya.

Internasional 

Maskapai penerbangan Lion Air akan 
memungut biaya bagasi kepada 
penumpangnya dalam waktu dekat. 
Tidak tanggung-tanggung,
 biaya yang dikenakan mencapai 
Rp930 ribu untuk kapasitas berat 30 
kilogram (kg) atau serendah-rendahnya 
Rp155 ribu untuk bagasi seberat 5 kg.
"Untuk struktur harga tersebut adalah 
kisaran pada penerbangan dengan 
flight hours lebih dari 3 jam.
 Misalnya, Jakarta-Gorontalo, Jakarta-
Menado, Jakarta-Kupang," ujar 
Corporate Communications Strategic 
Lion Air Danang Mandala Prihantoro 
kepada CNNIndonesia.com, Kamis 
(10/1). 
Pun demikian, ia melanjutkan 
penentuan tarif bagasi akan bervariasi, 
bergantung rute dan jam penerbangan. 
Ini berarti, masyarakat yang akan 
bepergian pada rute-rute di atas perlu 
menyesuaikan diri dengan rencana 
penerapan tarif tersebut. 
"Bagi pelanggan yang akan membawa 
bagasi, dapat membeli pada saat dan 
setelah beli tiket, 
namun pembelian harus sebelum enam 
jam keberangkatan melalui agen travel, 
website resmi, dan kantor perwakilan 
Lion Air Group," imbuh dia. 
Selain Lion Air, maskapai penerbangan 
lainnya juga akan menerapkan bagasi 
berbayar. 
Antara lain Citilink. Pjs VP Sales & 
Distribution Citilink Indonesia Amalia 
Yaksa membenarkan hal tersebut.
 Ia menuturkan perusahaan akan 
menerapkan tarif bagasi untuk 
penerbangan domestik. 
Namun demikian, penumpang 
internasional dan bagian dari anggota 
Supergreen atau Garudamiles tetap 
akan mendapat fasilitas bagasi 10 kg 
secara cuma-cuma. 
"Ketentuan yang akan diberlakukan 
untuk bagasi tercatat penumpang 
merupakan penyesuaian dari Peraturan 
Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 

Harga Bagasi Lion Air

Tanah air

mengenai Standar Pelayanan 
Penumpang Kelas Ekonomi," kata 
Amalia, dikutip dari keterangan resmi. 
Amalia menyebut Citilink Indonesia 
sendiri masuk dalam kategori maskapai 
no frills atau pelayanan dengan standar 
minimum. 
Makanya, perusahaan dapat 
mengenakan biaya untuk pengangkutan 
bagasi.
 Sejauh ini, Citilink Indonesia juga belum 
menentukan kapan rencana ini akan 
direalisasikan.
 Perusahaan masih berkoordinasi dengan 
pemangku kepentingan di internal dan 
eksternal. 
Beberapa hal yang dibicarakan seputar 
kesiapan karyawan dan sosialisasi 
kepada masyarakat. 
"Citilink Indonesia mengharapkan bahwa 
ketentuan terbaru terkait bagasi tercatat 
ini dapat berjalan dengan baik dengan 
terus menjaga kualitas pelayanan 
penerbangan," terang dia. 
CNNIndonesia.com mencoba 
menghubungi Direktur Utama Citilink 
Indonesia Juliandra Nurtjahjo untuk 
meminta informasi lebih detail mengenai 
rencana perusahaan.
 Namun, yang bersangkutan tak juga 
merespons hingga saat ini. 
Sebelumnya, 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 
menyebut perusahaan baru bisa 
menerapkan perubahan kebijakan ini 
setelah melakukan sosialisasi selama 
dua pekan. 
Lion Air sempat akan memberlakukan 
aturan baru pada Selasa (8/1) kemarin. 
Namun, bila menyesuaikan dengan 
pernyataan pihak pemerintah, maka Lion 
Air setidaknya baru bisa 
mengimplementasikan kebijakan baru 
pada 22 Januari 2018.
 Kendati begitu, Danang enggan 
memberikan klarifikasi kapan tepatnya 
hal tersebut akan diberlakukan. 
"Terkait dengan hal itu kami akan info 
lebih lanjut perihal perkembangan 
selanjutnya," pungkas Danang.
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mengenai Standar Pelayanan 
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Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik 
perubahan visi misi Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno. Menurut TKN Jokowi-
Ma'ruf, tak setuju dengan klaim Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-
Sandi yang menyebut tak banyak 
perubahan dalam dokumen visi-misi.
"Salah besar narasi yang dibangun oleh 
timses paslon 02 bahwa mereka hanya 
memoles gincu estetika dan sekedar 
revisi. Yang mereka lakukan adalah 
merombak total visi misi-lama dengan 
cara menjiplak," kata juru bicara TKN 
Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily 
kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

Prabowo - Sandi Rombak Total Visi Misinya

Adalah Koordinator Juru Bicara BPN 
Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar 
Simanjuntak yang mengatakan 
perubahan visi-misi tak terlalu signifikan. 
Dahnil menyebut revisi visi-misi meliputi 
tiga aspek yakni bahasa, aksi, dan 
desain.Ace mengaku heran dengan 
pernyataan Dahnil. Menurut dia, 
perubahan visi-misi Prabowo-Sandi 
meliputi hal-hal fundamental. 
"Dahnil Anzar Simanjuntak mungkin lagi 
ngelindur. Perubahan visi misi Prabowo-
Sandi sangat signifikan. Bukan sekedar 
revisi atau semata polesan gincu untuk 
eye catching," ujarnya.
"Dahnil anggap publik bisa ditipu dengan 

Tanah Air
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kemasan kardus berisi visi misi dengan 
tampilan estetika baru. Polesan 
kemasan tidak akan bisa menutupi 
substansi yang ditampilkan," imbuh Ace.
Prabowo-Sandiaga sudah menyerahkan 
perubahan visi-misi ke KPU. Namun, 
KPU menyatakan perbaikan dokumen 
visi-misi dan program kandidat Pilpres 
2019 tak bisa dilakukan lagi.
Kembali ke Ace. Politikus Partai Golkar 
itu mencontohkan kalimat visi misi 
Prabowo-Sandi yang berubah total. 
Selain itu, lanjut Ace, hanya ada 19 dari 
238 program aksi yang sama dengan 
dokumen visi-misi sebelumnya. 
"Sebaliknya, yang paling penting untuk 
diketahui publik, 116 dari 238 agenda 
aksi atau sekitar 48,74 % adalah 
agenda aksi yang baru sama sekali. 
Sisanya adalah editing bahasa 
sehingga bahasa yang sebelumnya 
amburadul, dipoles lagi agar lebih 
terlihat canggih," sebut Ace.
Selain itu, lanjut Ace, banyak agenda 
aksi yang dihapus dalam dokumen visi-
misi baru Prabowo-Sandi. Ia 
mencontohkan aksi soal outsourcing 
hingga pencegahan defisit BPJS. Ace 
menduga Prabowo-Sandi tak siap 
dengan gagasan mereka sendiri. 
"Agenda aksi yang dihapus, misalnya 

soal outsourcing, mencegah defisit 
BPJS, menghapus memastikan 
ketersediaan obat di fasilitas pelayanan 
kesehatan, baik di rumah sakit maupun 
di Puskesmas dan banyak lagi yang lain. 
Ini artinya paslon 02 menarik janji-
janjinya yang bombastis. Karena mereka 
juga tidak siap dengan gagasan yang 
ditawarkan," ujar Ace.Tak hanya itu, Ace 
menyebut soal penghapusan rumusan 
Trisakti yang sebelumnya dipakai 
Prabowo-Sandi dalam kalimat visi. 
Rumusan itu berbunyi 'berdaulat di 
bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri 
di bidang ekonomi, dan berkepribadian 
nasional yang kuat di bidang budaya’
"Ini cukup fundamental. Apakah visi yang 
menjadi mimpi besar saja bisa diubah-
ubah begitu saja?" kata Ace.
Perubahan menarik lainnya, menurut 
Ace, ada sejumlah agenda aksi 
Prabowo-Sandi yang meniru Jokowi-
Ma'ruf. Ia mengingatkan tentang 
pentingnya orisinalitas visi-misi.
“Orisinalitas visi dan misi sangat penting. 
Karena visi-misi menunjukkan intensi 
genuine seseorang untuk memimpin. 
Visi-misi harus jadi niat awal. Jangan 
jadikan visi-misi semata rangkaian kata 
dan kalimat yang disusun atau dirombak 
dengan mudah hanya sebagai taktik 
memenangkan pemilu," pungkasnya. 
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Pasukan Amerika Serikat di Suriah 
sebagian mulai kemas-kemas peralatan, 
setelah Presiden Donald Trump 
memutuskan menarik seluruh pasukan 
dari medan perang pada Desember 
2018. Hal ini menjadi tanda lobi-lobi 
kepada Trump untuk mengurungkan 
keputusannya mundur dari Suriah tidak 
berhasil."Saya mengkonfirmasi memang 
ada pemindahan peralatan dari Suriah. 
Karena alasan keamanan, saya tidak 
bisa memberikan informasi yang lebih 
rinci," kata sumber di Angkatan 
Bersenjata AS, seperti dilansir CNN, 
Jumat (11/1).
Sumber itu juga tidak menjelaskan dari 
daerah mana saja peralatan militer itu 
diangkut dari Suriah. Meski demikian 
belum ada tanda-tanda penarikan 
pasukan dari negara itu.
Meski demikian, Penasihat Keamanan 
Nasional AS, John Bolton menyatakan 
akan tetap memastikan keamanan 
seluruh pasukan.
 Dia juga ingin memberi jaminan kepada 
Trump kalau kelompok Negara Islam 
Irak dan Suriah (ISIS) harus dipastikan 
benar-benar sudah tumbang."Kami akan 
mendiskusikan soal penarikan pasukan 
dengan presiden dari sebelah timur laut 
Suriah. Kami harus memastikan ISIS 
sudah kalah dan tidak menjadi 
ancaman," kata Bolton di sela-sela 
pertemuan dengan Perdana Menteri 
Israel, Benjamin Netanyahu.
Trump memutuskan menarik 2000 

Tentara AS Mulai Berkemas Dari Suriah

pasukan dari Suriah pada 19 Desember 
2018. Namun, tidak semua pihak sepakat. 
Bahkan, Menteri Pertahanan AS, Jim 
Mattis memilih mundur sehari selepas 
Trump memutuskan hal itu.
Sekutu AS, Inggris dan Prancis yang juga 
mengirim pasukan khusus mereka ke 
Suriah untuk memerangi ISIS juga sangat 
terkejut. Kedua negara itu mengaku tidak 
dimintai pendapat terlebih dulu.Pasukan 
Prancis dan Inggris di Suriah selama ini 
bergantung dengan pasokan logistik AS. 
Bahkan etnis Kurdi di Suriah dan dekat 
perbatasan Turki yang menjadi sekutu AS 
sangat kecewa dengan keputusan 
Trump.Trump disebut sudah memberitahu 
Komandan AS di Suriah, Letjen. 
Paul J. LaCamera, dia sengaja 
memberikan tenggat waktu hingga empat 
bulan guna memastikan proses 
pemulangan pasukan tidak terburu-buru.
Penarikan secara bertahap itu dilakukan 
buat melindungi pasukan AS yang masih 
berada di wilayah rawan konflik di Suriah. 
Senator dari Partai Republik, Lindsey 
Graham mengklaim Trump sempat bakal 
mengevaluasi kembali ide menarik 
pasukan dari Suriah.
Graham menyatakan para petinggi 
pasukan AS di Irak menyampaikan 
kepada Trump dalam kunjungan 
mendadak beberapa waktu lalu, 
kelompok Negara Islam Irak dan Suriah 
(ISIS) belum sepenuhnya ditaklukkan. 
Meski begitu, Trump tetap pada 
pendiriannya. 
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Belum banyak pejalan kaki 
menggunakan skybridge atau jembatan 
penyeberangan multiguna (JPM) di 
Tanah Abang, Jakarta Pusat.
 Pejalan kaki banyak yang memilih 
menyeberang di Jalan Jatibaru yang 
ada di bawah skybridge itu. Dalam 
waktu dekat,
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan 
membangun pagar setinggi 1 meter di 
jalan itu. 
Dengan demikian, pejalan kaki mau 
tidak mau harus melewati skybridge. 
Langkah itu menuai kritikan dari Koalisi 
Pejalan Khaki. 
Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki 
meminta Pemprov DKI tak membatasi 
pejalan khaki. 
Apalagi, JPM juga punya kekurangan. 
"Bagaimana kalau (menyeberang) tidak 
dari stasiun (Tanah Abang)?
 Apa harus dipaksa lewat JPM?
 Kan tidak begitu dengan ramp yang 
sangat licin banget itu sampai bisa buat 
perosotan itu," kata Alfred, Kamis 
(10/1/2019). Alfred mengatakan, akses 
awal dan utama pejalan kaki di 
kawasan itu adalah trotoar dan zebra 
cross. 
Ia meminta keberadaan skybridge tidak 
menghilangkan aktivitas menyeberang 
di jalan. 
"Jadi jangan sampai dipikir JPM sudah 
selesai dibangun, semua akses semua 
lewat atas. Itu salah," ujar dia.
 Alfred menilai, skybridge dibangun 
untuk menampung pedagang kaki lima 
(PKL) yang biasa mengokupasi trotoar. 
Ia meminta Pemprov DKI 
mengedepankan pejalan khaki.
Ia mengusulkan pembangunan 
pelican crossing atau zebra cross yang 
memudahkan pejalan khaki. 
"Namanya berjalan di dalam kota itu 
untuk menyeberang ya,
 kita jangan selalu melulu JPO untuk 
pejalan khaki, 
untuk menyeberang.
 Nah kita harus mengedepankan 
bagaimana sesuai dengan apa yang di 

Nasib Pejalan Kaki Abang Tanah 

Tanah Air

aturan lalu lintas itu, memprioritaskan 
pejalan kaki," kata Alfred. 
Sudah diperhitungkan Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta Sigit Wijatmoko membantah 
pihaknya tak mengedepankan pejalan 
kaki. Ia mengatakan, 
skybridge sudah dibangun dengan 
memperhitungkan arus pejalan khaki. 
"Desain dari JPM sudah 
mempertimbangkan flow, mobilitas 
pergerakan orang di situ, sudah 
dipertimbangkan," kata Sigit, Kamis 
malam.
Menurut Sigit, upaya yang dilakukan 
Pemprov DKI bukan sekadar membatasi 
pergerakan penumpang kereta, 
melainkan juga mengubah perilaku. 
Menurut dia, skybridge dirancang untuk 
keamanan dan keselamatan semua 
pengguna jalan.
 "Ini bagian kita mengubah perilaku. 
Yang pasti tujuan pembangunan itu 
menciptakan konektivitas, kemudian juga 
memastikan keamanan dan keselamatan 
semua pengguna," kata Sigit. 
Tambah fasilitas Direktur Utama Perumda 
Pembangunan Sarana Jaya Yoory C 
Pinontoan mengatakan
 pembangunan skybridge tengah dikebut. 
Sejumlah fasilitas ditambah untuk 
membatasi pejalan kaki dan demi 
kenyamanan pedagang khaki lima. 
"Sudah (selesai pembangunan),
 tapi setelah dilihat evaluasi lapangan 
ternyata masih butuh lagi. 
Jangan sampai betul-betul ada orang 
yang jalan kaki di badan jalan, loncat, itu 
saja. 
Terus kami sosialisasi nggak boleh lagi 
ada pejalan kaki di bawah," ujar Yoory. 
Yoory mengatakan pihaknya akan 
menambah toilet di skybridge.
 "Kalau toilet tambahan lagi diorder 
tinggal sebenantar lagi dipasang. 
Yang gitu-gitu perlu penyempurnaan 
penambahan fasilitas,
 kami laporkan lagi ke Gubernur," kata 
dia. Setelah semua tambahan selesai, 
baru skybridge akan diresmikan.

Internasional
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(10/1/2019). Alfred mengatakan, akses 
awal dan utama pejalan kaki di 
kawasan itu adalah trotoar dan zebra 
cross. 
Ia meminta keberadaan skybridge tidak 
menghilangkan aktivitas menyeberang 
di jalan. 
"Jadi jangan sampai dipikir JPM sudah 
selesai dibangun, semua akses semua 
lewat atas. Itu salah," ujar dia.
 Alfred menilai, skybridge dibangun 
untuk menampung pedagang kaki lima 
(PKL) yang biasa mengokupasi trotoar. 
Ia meminta Pemprov DKI 
mengedepankan pejalan khaki.
Ia mengusulkan pembangunan 
pelican crossing atau zebra cross yang 
memudahkan pejalan khaki. 
"Namanya berjalan di dalam kota itu 
untuk menyeberang ya,
 kita jangan selalu melulu JPO untuk 
pejalan khaki, 
untuk menyeberang.
 Nah kita harus mengedepankan 
bagaimana sesuai dengan apa yang di 

Nasib Pejalan Kaki Abang Tanah 

Tanah Air

aturan lalu lintas itu, memprioritaskan 
pejalan kaki," kata Alfred. 
Sudah diperhitungkan Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta Sigit Wijatmoko membantah 
pihaknya tak mengedepankan pejalan 
kaki. Ia mengatakan, 
skybridge sudah dibangun dengan 
memperhitungkan arus pejalan khaki. 
"Desain dari JPM sudah 
mempertimbangkan flow, mobilitas 
pergerakan orang di situ, sudah 
dipertimbangkan," kata Sigit, Kamis 
malam.
Menurut Sigit, upaya yang dilakukan 
Pemprov DKI bukan sekadar membatasi 
pergerakan penumpang kereta, 
melainkan juga mengubah perilaku. 
Menurut dia, skybridge dirancang untuk 
keamanan dan keselamatan semua 
pengguna jalan.
 "Ini bagian kita mengubah perilaku. 
Yang pasti tujuan pembangunan itu 
menciptakan konektivitas, kemudian juga 
memastikan keamanan dan keselamatan 
semua pengguna," kata Sigit. 
Tambah fasilitas Direktur Utama Perumda 
Pembangunan Sarana Jaya Yoory C 
Pinontoan mengatakan
 pembangunan skybridge tengah dikebut. 
Sejumlah fasilitas ditambah untuk 
membatasi pejalan kaki dan demi 
kenyamanan pedagang khaki lima. 
"Sudah (selesai pembangunan),
 tapi setelah dilihat evaluasi lapangan 
ternyata masih butuh lagi. 
Jangan sampai betul-betul ada orang 
yang jalan kaki di badan jalan, loncat, itu 
saja. 
Terus kami sosialisasi nggak boleh lagi 
ada pejalan kaki di bawah," ujar Yoory. 
Yoory mengatakan pihaknya akan 
menambah toilet di skybridge.
 "Kalau toilet tambahan lagi diorder 
tinggal sebenantar lagi dipasang. 
Yang gitu-gitu perlu penyempurnaan 
penambahan fasilitas,
 kami laporkan lagi ke Gubernur," kata 
dia. Setelah semua tambahan selesai, 
baru skybridge akan diresmikan.
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Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
menyampaikan "selamat tinggal" dan 
keluar dari rapat dan perundingan 
pendanaan tembok perbatasan untuk 
akhiri shutdown. Namun, para pimpinan 
Kongres dari Partai Demokrat tetap 
menolak untuk menyetujui proyek 
tersebut. "Baru saja meninggalkan rapat 
dengan Chuck dan Nancy, hanya 
buang-buang waktu saja," kicaunya di 
Twitter, Rabu (9/1/2019).Chuck 
Schumer merupakan senator asal New 
York dari jajaran teratas Partai 
Demokrat. Sementara Nancy Pelosi dari 
Partai Demokrat kini menjabat sebagai 
Ketua DPR AS. "Saya bilang 'bye-bye', 
tidak ada yang berhasil," imbuhnya. 
Menanggapi aksi walk out Trump dalam 
rapat tersebut, Schumer menilai sang 
presiden justru memperlihatkan ledakan 
emosi. "Lagi-lagi, kita melihat ledakan 
emosi karena dia tidak dapat 
keinginannya," ucapnya, seperti 
diwartakan AFP. Meski kedua belah 
pihak sepakat untuk mengakhiri 
pertemuan, mereka masih berdebat 
tentang siapa yang harus disalahkan. 
Menurut para pendukung Trump dalam 
pertemuan itu, presiden meminta 

Amerika

pemimpin Partai Demokrat menyetujui 
pendanaan proyek tembok perbatasan 
AS-Meksiko. Sebagai imbalannya, 
shutdown yang membuat sebagian 
layanan pemerintah federal akan 
dihentikan. "Nancy mengangkat 
tangannya dan bilang, 'Tidak, tidak sama 
sekali'," kata senior Partai Republik di 
DPR Kevin McCarthy. Sementara itu, 
Wakil Presiden AS Mike Pence menilai 
pemimpin Partai Demokrat bahkan tidak 
mau bernegosiasi, padahal Trump datang 
dengan itikad baik. "Saya tidak ingat, dia 
(Trump) bahkan meninggikan suaranya 
atau membantingkan tangannya," 
tuturnya.Kembali Kuliah Seperti diketahui, 
Trump bersikeras untuk meminta 
pendanaan bagi pembangunan tembok 
perbatasan senilai 5,7 miliar dollar AS 
atau sekitar Rp 80,4 triliun. Menurut dia, 
tembok perbatasan itu diperlukan untuk 
mencegah imigran ilegal yang dianggap 
berbahaya, pengedar narkoba, dan 
perdagangan manusia dari Meksiko. 
Sementara Partai Demokrat menilai 
tembok akan berdampak pada masalah 
perbatasan dan menciptakan krisis 
kemanusian bagi migran yang rentan dan 
tidak mengancam.

Trump Walk Out From Meeting
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