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Menteri Hukum dan HAM Yasonna H 
Laoly menegaskan ada satu syarat 
penting yang belum dipenuhi terkait 
dengan pembebasan narapidana 
terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Karena 
itu, pemerintah belum bisa 
membebaskan Ba'asyir. "Kalau semua 
syarat dipenuhi, sebetulnya pada 
tanggal 13 Desember [2018] sudah 
kami keluarkan. Ada syarat penting 
yang dimintakan sesuai dengan 
ketentuan hukum. Akan tetapi, sampai 
sekarang belum dipenuhi," kata 
Yasonna saat jumpa pers di Gedung 
Kementerian Hukum dan HAM, 

JOKOWI : Syarat Yang Basic, Yaitu Setia Kepada NKRI Dan 
Pancasila
Menteri Pertahanan : Kalau Tidak Akui Pancasila, Namanya 
Numpang. Kalau Numpang Itu Sebentar Saja. Jangan Lama-Lama. 
Rugi Negara Kalau Terlalu Lama.

Jakarta, Selasa (22/1/2019). Abu Bakar 
Ba'asyir sudah berhak memperoleh 
pembebasan bersyarat karena sudah 
menjalani lebih dari 2/3 masa hukuman. 
Artinya, Abu Bakar Ba'asyir sudah berhak 
menerima pembebasan bersyarat pada 13 
Desember 2018. "Beliau kalau memenuhi 
syarat keluar pada tanggal 13 Desember 
lalu. Dalam proses sebelum 13 Desember 
pun sudah melakukan segala persyaratan 
administratif yang dibutuhkan untuk itu, 
sampai mulai ada timbul persoalan yang 
kemarin timbul debat di publik setelah 
pernyataan Pak Yusril," ucap Yasonna. 

Narapidana Teroris 

BATAL Bebas
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Sebelumnya, pengacara Yusril Ihza 
Mahendra mengungkap dirinya 
berkoordinasi dengan Presiden RI 
Joko Widodo (Jokowi) soal Abu Bakar 
Ba'asyir yang menolak 
menandatangani setia pada Pancasila. 
Yusril menjelaskan soal Abu Bakar 
Ba'asyir yang tidak mau 
menandatangani syarat untuk bebas 
bersyarat, salah satunya soal setia 
pada Pancasila. Atas dasar tersebut, 
Yasonna mengungkapkan bahwa 
Pemerintah masih melakukan kajian 
yang mendalam soal pembebasan 
Abu Bakar Ba'asyir tersebut. "Kami 
masih melakukan kajian yang 
mendalam dari berbagai aspek 
tentang hal ini, hukum, dan juga 
secara ideologi seperti apa konsep 
NKRI-nya, keamanannya dan lain-lain. 
Itu yang sekarang sedang digodok dan 

sedang kami bahas secara mendalam 
bersama Kementerian yang lain, itu saja," 
ujar Yasonna. Ia pun menyatakan bahwa 
Pemerintah sampai saat ini belum 
memberikan status bebas pada Abu Bakar 
Ba'asyir. "Belum," ucap Yasonna singkat. 

Wiranto

Setelah edisi kemarin di SIP Buletin 
memberitakan soal pembebasan Abu 
Bakar Baasyir, yang mengatakan bahwa 
Abu Bakar Baasyir bebas karena 
perkataan Yusril dan pernyataan Presiden 
secara langsung karena alasan 
kemanusiaan. Berhubung suatu hal yang 
sangat basic yaitu tidak mau mengakui 
Pancasila dan NKRI maka pembebasan 
itupun dibatalkan dan ini datang 
penjelasan yang resmi sekaligus 
melegakan dari Pemerintah. Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menkopolhukam), , 
menyampaikan pendapatnya terkait 
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rencana pembebasan terpidana Bom 
Bali 2002, Abu Bakar Ba'asyir. Hal itu 
disampaikan  pada konferensi 
pers yang ditayangkan Metro TV 
melalui channel YouTube 
Metrotvnews, Senin (21/1/2019). Di 
konferensi pers tersebut,  
menyebutkan bahwa presiden 
memahami permintaan keluarga 
terkait alasan permohonan 
pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. 
Namun, Wiranto mengungkapkan 
rencana pembebasan Abu Bakar 
Ba'asyir masih perlu dipertimbangkan, 
terutama aspek ideologi Pancasila, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dan hukum. Wiranto 
mengatakan bahwa presiden tidak 
boleh serba terburu-buru dan tidak 

Wiranto

Wiranto

berpikir panjang. Wiranto menegaskan 
keputusan pembebasan Abu Bakar 
Ba'asyir perlu pertimbangan aspek 
lainnya. "Jadi presiden tidak boleh grusa-
grusu, tidak serta merta membuat 
keputusan tapi perlu mempertimbangkan 
dari aspek lainnya," jelas . Wiranto
Presiden Joko Widodo

Abu 
Bakar Ba'asyir

 
 (Jokowi) 

menegaskan rencana pembebasan 
 dilakukan melalui opsi 

bebas bersyarat. Karena itu, ada aturan 
yang harus dipenuhi Ba'asyir untuk bebas 
bersyarat.  "Ada mekanisme hukum yang 
harus kita lalui. Ini namanya pembebasan 
bersyarat. Bukan pembebasan murni, 
pembebasan bersyarat. Nah syaratnya 
harus dipenuhi," ujar Jokowi di Istana 
Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).  
Jokowi mengatakan alasan kemanusiaan 
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karena faktor usia dan kesehatan 
Ba'asyir memang menjadi 
pertimbangan."Begini, kan sudah saya 
sampaikan bahwa karena 
kemanusiaan dan Ustaz Abu Bakar 
Ba'asyir sudah sepuh, kesehatannya 
juga sering terganggu. Bayangkan 
kalau kita sebagai anak melihat orang 
tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah 
yang saya sampaikan secara 
kemanusiaan," imbuhnya. Namun 
aturan pembebasan bersyarat, 
menurut Jokowi, harus ditempuh. 
Jokowi tak mau menabrak sistem 
hukum. "Kalau masa ini ada sistem 
hukum, ada mekanisme hukum yang 
harus kita tempuh, saya justru nabrak 
kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang 
basic. Setia pada NKRI, setiap pada 
Pancasila," ujarnya.  Ditjen 
Pemasyarakatan Kemenkum HAM 
sebelumnya menyatakan Ba'asyir 
sebenarnya bisa mengambil 
pembebasan bersyarat pada 13 
Desember 2018. Namun pembebasan 
bersyarat ini, menurut Ditjen Pas, 
harus memenuhi ketentuan, salah 
satunya ikrar setia kepada NKRI 
sebagaimana diatur dalam PP 

99/2012. Penasihat hukum pribadi 
Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza 
Mahendra tidak mempersoalkan apabila 
pemerintah pada akhirnya memutuskan 
tidak membebaskan narapidana 
terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Bagi Yusril, 
ia telah melaksanakan instruksi dari 
Presiden Jokowi untuk menelaah perkara 
sekaligus berkomunikasi dengan Ba'asyir 
beserta keluarganya terkait rencana 
pembebasan. "Yang penting bagi saya 
adalah tugas yang diberikan Presiden 
sudah saya laksanakan. Bahwa 
kemudian ada perkembangan dan 
kebijakan baru dari pemerintah, maka 
saya kembalikan segala sesuatunya 
kepada pemerintah," ujar Yusril melalui 
siaran pers resmi, Selasa (22/1/2019). 
Kepala Staf Presiden Moeldoko 
memastikan bahwa saat ini permintaan 
pembebasan bersyarat atas Abu Bakar 
Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh 
pemerintah. Sebabnya? Ba'asyir tidak 
dapat memenuhi syarat formil 
sebagaimana diatur Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dan lebih lanjut 
didetailkan dalam Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 
"Iya (tidak dibebaskan). Karena 
persyaratan itu tidak boleh 
dinegosiasikan. Harus dilaksanakan," 
ujar Moeldoko saat dijumpai di 
Kompleks Istana Presiden, Jakarta, 
Selasa (22/1/2019). Penyebabnya 
adalah dari pihak Ba'asyir sendiri yang 
tak memenuhi syarat secara hukum 
apalagi untuk kasus Ba'asyir yang 
adalah terpidana terorisme, maka ada 
syarat yang sangat mengganjal di pihak 
Baasyir dan itu akan sangat mustahil 
dipenuhinya. Syarat formil bagi 
narapidana perkara terorisme, yakni 
Pertama, bersedia bekerjasama dengan 
penegak hukum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya. Kedua, telah menjalani 
paling sedikit dua per tiga masa pidana, 
dengan ketentuan dua per tiga masa 
pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. 
Ketiga, telah menjalani asimilasi paling 
sedikit setengah dari sisa masa pidana 

yang wajib dijalani. Keempat, 
menunjukkan kesadaran dan 
penyesalan atas kesalahan yang 
menyebabkan pemohon dijatuhi pidana 
dan menyatakan ikrar kesetiaan pada 
NKRI secara tertulis. Poin yang 
mengganjal itu adalah poin keempat 
dan menyangkut dua faktor. Pertama, 
Baasyir sendiri tak akan mengakui 
kesalahan yang dilakukannya. Makanya 
Ba'asyir dari awal tak mengajukan grasi 
karena pengajuan grasi itu harus 
dilakukan dengan kondisi terpidanan 
mengakui kesalahannya. "Dari sisi 
kemanusiaan, Presiden sangat 
memperhatikannya dengan sungguh-
sungguh. Namun ya Presiden juga 
memperhatikan prinsip-prinsip 
bernegara yang tidak dapat dikurangi 
dan tidak dapat dinegosiasikan," ujar 
Moeldoko. Meski demikian, Moeldoko 
memastikan bahwa akses Ba'asyir 
terhadap fasilitas kesehatan tidak akan 
berubah. "Akses Ba'asyir ke fasilitas 
kesehatan enggak berubah. Itu 
standard. Bahkan akan kita lebihkan ya 
apabila membutuhkan. Itu untuk urusan 
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kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa 
dikurangi," ujar Moeldoko.

Isu ini sendiri 
awalnya datang pertama kali oleh 

 Menteri 
Pertahanan Ryamizard Ryacudu 
menegaskan, terpidana kasus 
terorisme Abu Bakar Ba'asyir harus 
mengakui ideologi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), yakni 
Pancasila, jika ingin bebas. "Iya dong 
(harus mengakui Pancasila). Kalau 
tidak numpang saja. Kalau lama bisa 
diusir," kata Menhan usai acara 
"Coffee Morning" dengan para Atase 
Pertahanan (Athan) sejumlah negara 
sahabat di Kementerian Pertahanan, 
Jakarta, Selasa (22/1/2019), seperti 
dikutip Antara. Menurut Ryamizard, 
setiap negara memiliki pandangan 
hidup dan dasar negara atau ideologi. 
Ideologi negara Indonesia adalah 
Pancasila. Mantan Kepala Staf TNI 
Angkatan Darat (KSAD) ini berharap 
Ba'asyir bisa menerima ideologi 
Pancasila sebagai dasar negara 
Indonesia. Menurut Ryamizard, tidak 
mungkin seorang warga negara 
Indonesia (WNI) seperti Ba'asyir bisa 
hidup di negara ini jika tidak mengakui 
Pancasila. "Kalau tidak akui 
Pancasila, namanya numpang. Kalau 
numpang itu sebentar saja. Jangan 
lama-lama. Rugi negara kalau terlalu 
lama," kata Ryamizard. 

Yusril Ihza Mahendra selaku penasihat 
hukum Presiden Jokowi, Jumat pekan 
lalu. Menurut Yusril, pembebasan 
bersyarat kepada Ba'asyir disebut 
berdasarkan UU tentang 
Pemasyarakatan. Dikatakan juga oleh 
Yusril bahwa Jokowi mempertimbangkan 
alasan kemanusiaan tetapi nyatanya 
kemudian pihak Ba'asyir menyatakan 
tidak mau memenuhi ikrar setia pada 
Pancasila dan NKRI sebagai syarat 
pembebasan, dan hanya setia dan patuh 
kepada Allah. Akhirnya terbukti Jokowi 
tidak segegabah itu! Tegas dikatakan 
oleh Jokowi, terpidana kasus terorisme 
Abu Bakar Ba'asyir harus berikrar setia 
kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai 
syarat pembebasannya. Syarat itu harus 
dipenuhi karena mekanisme yang 
ditempuh adalah pembebasan bersyarat, 
bukan murni. Selain itu, Jokowi menilai 
syarat yang diberikan merupakan syarat 
paling mendasar sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku. "Kan, ada ketentuan dan 
mekanisme hukumnya, masa saya 
disuruh nabrak? Apalagi ini sesuatu yang 
basic, setia kepada NKRI dan Pancasila," 
kata Jokowi. Apa itu pembebasan murni? 
Pembebasanan syarat murni artinya Abu 
bakar Baasyir bebas setelah 
menyelesaikan seluruh vonis masa 
hukuman15 tahun yang dijatuhkan 
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kepadanya. Apa itu pembebasan 
bersyarat? Pembebasan bersyarat 
adalah ketika kebebasan harus 
memenuhi syarat-syarat yang diatur 
ketentuan hukum. Selain memenuhi 
syarat administratif, pembebasan 
bersyarat juga bisa diberikan bila napi 
sudah menjalani dua pertiga masa 
hukuman. Narapidana untuk bebas 
bersyarat di antaranya harus meneken 
surat setia kepada NKRI. Hal yang 
diperjelas oleh staf Humas Ditjen 
Pemasyarakatan Ade Kusmanto pernah 
mengatakan ketentuan bebas bersyarat 
yang diatur PP 99/2012 serta dalam 
Pasal 84 Permenkumham Nomor 3 
Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara 
pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan 

pembebasan bersyarat."Jika melalui 
mekanisme PB, menurut perhitungan, dua 
pertiga masa pidananya adalah pada 
tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz 
Abu Bakar Ba'asyir sampai saat ini belum 
berkenan menandatangani surat 
pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai 
salah satu persyaratan PB," ujar Ade 
Kusmanto. Ini fakta, Jokowi tidak 
gegabah! Jelas dan gamblang setia 
kepada NKRI dan Pancasila adalah harga 
mati! Mungkin kita juga harus lebih bijak 
menyingkapi bahwa Jokowi menegaskan 
tidak ada motif atau latar belakang lain 
selain kemanusiaan di balik rencana 
pembebasan Ba'asyir. "Jadi ini soal 
kemanusiaan, tapi kami juga ada 
ketentuan hukum, ada mekanisme hukum 
yang perlu dilakukan," tutur Jokowi. Sekali 
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lagi rakyat Indonesia haruslah bijak, 
bahwa untuk wacana ini Jokowi akan 
tetap menunggu hasil kajian yang saat 
ini dilakukan oleh Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) dan dikoordinasikan 
dengan Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan HAM Wiranto. 
"Semua masih kajian di 
Kemenkumham dan kami serahkan 
juga kepada keluarga besar Ustaz Abu 
Bakar Ba'asyir," kata Jokowi. 
Mengenai diri Pak Jokowi yang dalam 
penegakan hukum tak pernah 
kompromi maka hal inilah yang harus 
dipegang dan jadi acuan melihat 
rekam jejaknya yang konsisten. Maka 
untuk kasus yang sangat sensitif dan 
menjadi isu yang menggelinding liar 
akhirnya terkuaklah jawaban dari 
Pemerintah. Kajian dari Pemerintah 

sudah final dan matang. Keputusan 
Pemerintah ini mementahkan upaya 
Yusril yang tanpa melalui prosedur yang 
seharusnya, dengan langkah grasa-grusu 
melangkahi Menkopolkam lalu mau 
memutuskan secara sepihak. Ujungnya 
bisa ditebak, Yusril harus mengembalikan 
semua wewenang keputusan ke 
Pemerintah. Jadi soal kemanusiaan toh 
Pemerintah tetap memberikan perhatian 
penuh. Langkah ini jelas melegakan bagi 
pihak-pihak yang tadinya meragukan 
penegakan hukum dan ketegasanPak 
Jokowi. Terjawab sudah semuanya kan? 
Apakah Ba'asyir bisa berubah dan mau 
menandatangani aturan atau persyaratan 
ke depannya? Sulit dan berat dengan 
prinsip seorang yang sudah setua dirinya. 
Tapi ya kita nggak tahu isi hati dan jalan 
pikirannya yang pasti NKRI Dan 
Pancasila Harga Mati!.
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Desi merupakan seseorang yang kerap 
kali mengganti warna rambutnya untuk 
mengubah mood atau sekadar ganti 
penampilan saja. Pada awal Januari ini 
dia mengubah rambutnya yang 
sebelumnya berwarna hijau menjadi 
ungu untuk menciptakan suasana baru 
di tahun yang baru. Sebelumnya dia 
juga sudah beberapa kali berganti 
warna rambut untuk mencari suasana 
baru.Kebiasaan berganti warna rambut 
seperti yang dilakukan Desi merupakan 
sesuatu yang lazim dilakukan oleh 
beberapa orang. Baik karena bosan 
atau untuk berganti suasana, berganti-
ganti ini kerap dilakukan oleh beberapa 
orang.
Kebiasaan mengganti warna rambut 
yang dilakukan oleh banyak orang ini 
ternyata memiliki dampak yang 
berbahaya tak hanya bagi kesehatan 
rambut namun juga bagi bagian tubuh 
lain. Dilansir dari magforwomen, berikut 
efek buruk pewarna rambut pada 
kesehatan seseorang.
1. Reaksi alergi
Reaksi alergi disebabkan oleh beberapa 
pewarna jika kulit kamu tidak mampu 
menerima bahan yang ada pada 
pewarna. Pastikan kamu selalu 
melakukan tes awal sebelum 
menerapkan pewarna.
2. Efek pada mata dan kulit kepala
Beberapa produk kimia pewarnaan 
rambut dapat menyebabkan iritasi dan 
kemerahan di mata. Selain itu, mereka 
juga dapat menyebabkan gatal-gatal, 
luka, dan sensasi terbakar pada kulit 
kepala kamu.
3. Gangguan hormonal
Beberapa pewarna rambut memiliki 
alkylphenol etoksilat (APE), yang 
ditemukan di spermisida dan pestisida. 

Bahaya Mewarnai Rambut

Kandungan tersebut dapat 
menyebabkan gangguan hormonal 
dalam tubuh kamu.
4. Penyakit Limfoma Non-Hodgkin
Sebuah studi dari Universitas Yale 
menemukan seseorang yang gemar 
memakai produk pewarnaan rambut 
berisiko besar mengembangkan 
mengembangkan limfoma non-hodgkin. 
Ini adalah kanker yang menyerang 
sistem limfatik yang merupakan bagian 
dari sistem kekebalan tubuh kamu.
5. Penyakit Hodgkins dan multiple 
myeloma
Sebuah penelitian lain menunjukkan 
bahwa terlalu sering memakai produk 
pewarnaan rambut kimia kemungkinan 
menjadi salah satu penyebab penyakit 
Hodgkin. Penyakit ini merupakan jenis 
lain dari kanker getah bening dan 
multiple myeloma.
6. Kanker
Zat kimia yang terdapat pada cat rambut 
pada umumnya mengandung bahan 
penyebab kanker (karsinogenik). 
Terdapat beberapa bukti lain yang 
menunjukkan bahwa penggunaan 
pewarna rambut memiliki hubungan 
dengan kanker payudara dan kandung 
kemih.
7. Kelainan pada janin
Zat kimia yang dioles di kulit, termasuk 
kulit kepala akan diserap dan masuk ke 
aliran darah. Masuknya zat kimian ini 
dapat menimbulkan bahaya dan 
menyebabkan kelainan pada janin.
Tujuh hal tersebut merupakan dampak 
negatif yang dapat ditimbulkan dari 
kebiasaan mengganti warna rambut 
secara berulang. Pastikan kamu 
memikirkan kembali sebelum berganti-
ganti warna rambut secara terus-
menerus.

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika 
Serikat (AS) John Kerry punya pesan 
khusus untuk Presiden Donald Trump. 
Jika bisa bertemu langsung dengan 
Trump, Kerry menegaskan dirinya 
akan meminta Trump untuk 
mengundurkan diri.Seperti dilansir 
CNN, Rabu (23/1/2019), pesan khusus 
itu disampaikan John Kerry saat 
menjadi panelis dalam World 
Economic Forum (WEF) di Davos, 
Switzerland. Kerry awalnya ditanya 
oleh penyiar CNBC, Tania Bryer soal 
apa yang akan dikatakan kepada 
Trump jika Kerry bertemu langsung 
dengan Presiden AS itu.
"Saya tidak bisa mengandai-andai.. 
karena dia tidak akan menganggap 
apapun secara serius. Dia tidak 
memiliki kemampuan untuk terlibat 
dalam percakapan semacam itu," 
jawab Kerry. 
Ketika dia ditanya kembali soal pesan 
apa yang akan disampaikan kepada 
Trump, Kerry pun menjawab dengan 
satu kata: “Mundur."
Belum ada komentar dari Gedung 
Putih terkait komentar Kerry ini.
Kerry yang pernah menjadi calon 
presiden (capres) dari Partai Demokrat 

 John Kerry Minta Trump Mundur

pada tahun 2004 lalu, juga mengkritik 
Trump atas keputusan menarik AS 
mundur dari Kesepakatan Iklim Paris 
pada Juni 2017, yang disebutnya sebagai 
'keputusan gila'.
"Saya harap akan ada gugatan hukum 
dalam kapasitas yang bisa meminta 
pertanggungjawaban terhadap orang-
orang tertentu, atas keputusan yang gila 
seperti itu, seperti yang diambilnya 
(Trump-red), yang akan memakan korban 
jiwa," tegasnya. 
"Orang-orang akan mati karena 
keputusan Presiden dan dampak bernilai 
miliaran dolar AS akan dirasakan pada 
sektor properti," imbuhnya.
Lebih lanjut, Kerry menuduh Trump telah 
berbohong soal konsekuensi yang 
dirasakan AS setelah menarik diri dari 
Kesepakatan Iklim Paris. Saat itu, Trump 
mengklaim dirinya mengambil keputusan 
itu agar AS mendapat 'perlakuan adil' dan 
agar pemimpin-pemimpin negara lain 
tidak lagi 'menertawakan kita'."Saya 
kecewa ketika seorang Presiden Amerika 
Serikat berbohong, dan itu adalah 
kebohongan -- tidak ada beban," ucap 
Kerry yang menjabat Menlu AS semasa 
periode kedua kepemimpinan Presiden 
Barack Obama. 

Amerika
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Seorang mantan pejabat intelijen 
Kanada mengungkapkan, negara itu 
harus melarang Huawei Technologies Co 
Ltd dari China memasok peralatan ke 
jaringan 5G Kanada karena risiko 
keamanannya terlalu besar. Ini 
disampaikan dalam sebuah artikel yang 
terbit pada Senin kemarin.
Richard Fadden, yang menjabat sebagai 
kepala agen mata-mata Badan Intelijen 
Keamanan Kanada dari 2009 hingga 
2013, mengatakan sedang 
mengumpulkan bukti untuk memblokir 
Huawei."Pemerintah Kanada harus 
mengabaikan ancaman dan melarang 
jaringan 5G Huawei di Kanada untuk 
melindungi keamanan Kanada," tulisnya 
di Globe and Mail, seperti dilansir 
Reuters, Selasa (22/1).
Duta Besar China untuk Kanada pekan 
lalu mengancam akan bereaksi jika 
Ottawa memblokir Huawei. Namun 
peringatan itu diabaikan pemerintah 
Kanada. Hubungan kedua negara 
memburuk sejak petinggi Huawei 
ditangkap di Vancouver bulan lalu 
dengan surat perintah ekstradisi Amerika 

Kanada Diminta Blokir Huawei

Serikat (AS).

Pemerintah Kanada tengah mempelajari 
implikasi keamanan jaringan 5G, 
generasi terbaru komunikasi seluler. 
Namun hasil studi ini belum dipastikan 
akan dirilis dalam waktu dekat, kata 
sumber terkait pekan lalu.
Beberapa sekutu Kanada telah 
memberlakukan pembatasan 
penggunaan peralatan Huawei, dengan 
alasan risiko spionase. Menteri 
Keamanan Publik Kanada, Ralph 
Goodale kemarin mengatakan kepada 
wartawan, perusahaan lain dapat 
memasok peralatan untuk jaringan 5G di 
masa depan, tapi tanpa memberikan 
rincian lebih lanjut.
Seperti diketahui, China menahan dua 
warga Kanada bulan lalu setelah 
penangkapan Meng Wanzhou, Kepala 
Keuangan Huawei sekaligus putri pendiri 
perusahaan tersebut, dan menuntut agar 
dibebaskan. Pengadilan China kemudian 
mengadili kembali seorang warga 
Kanada yang telah dipenjara karena 
penyelundupan narkoba dan 

Kesalahan Menggunakan Concealer
halus. Sementara formula krim lebih baik 
digunakan untuk menghilangkan noda 
hitam di wajah karena tidak mudah 
hilang.
5. Menggunakan warna yang salah
Pilihlah concealer dengan warna yang 
tepat. Paling tidak satu hingga dua warna 
lebih tinggi dari warna kulit asli. Dengan 
begitu, noda hitam dan lingkaran hitam 
akan tertutupi dengan sempurna.
6. Tidak digunakan untuk mengalasi 
kelopak mata dan bibir
Kebanyakan orang hanya akan 
mengaplikasikan concealer di bawah 
mata. Namun cenderung untuk tidak 
mengaplikasiannya di kelopak mata. 
Padahal mengaplikasikan concealer di 
kelopak mata akan membantu 
menampilkan perubahan warna. 
Sementara pada bibir, concealer 
menetralkan warna merah muda 
sehingga warna lipstik terlihat lebih 
merona.
7. Tidak digunakan untuk mengoreksi 
kesalahan makeup
Ketika mengaplikasikan makeup bukan 
hal yang tidak mungkin tidak terjadi 
kesalahan. Seperti eyeliner yang luntur, 
lipstik yang keluar dari garis bibir, dan 
masih banyak lagi. Menggunakan 
concealer akan mempermudah untuk 
menghilangkan kesalahan tersebut. 
Sehingga tampilan akan semakin 
maksimal.

Concealer menjadi produk makeup 
andalan untuk menutupi kekurangan 
di wajah. Namun menggunakan 
concealer terbilang sulit. Karena harus 
digunakan sesuai dengan kebutuhan 
kulit. Jika salah, justru concealer 
menjadi hal yang merusak 
penampilan.'Beberapa perempuan 
masih banyak melakukan kesalahan 
ketika mengaplikasikan concealer. 
Kesalahan apa sajahkah itu?
1. Mengaplikasikan concealer 
berdasarkan perkiraan yang salah
Ketika mengaplikasikan concealer 
tentu Sahabat Fimela mengandalkan 
cermin untuk melihat pantulan wajah. 
Pengaplikasian concealer akan 
menjadi baik jika untuk 
menyembunyikan jerawat. Namun 
tidak dengan menghilangkan lingkaran 
hitam. harus menundukkan kepala 
sedikit untuk memastikan letak 
lingkaran hitam yang membuat 
bayangan pada mata.
2. Mengaplikasikan terlalu banyak
Berlebihan memang tidak selalu baik. 
Sama halnya dengan 
mengaplikasikan concealer.
 Sedikit demi sedikit akan lebih baik 
daripada mengaplikasikan sekali 
banyak. Fokus pada pencampuran 
warna sehingga tidak membentuk 
garis di bawah mata.
3. Mengaplikasikan sebelum 
menggunakan foundation
Lapisan tipis foundation akan 
mengatasi noda hitam pada wajah 
dan meratakan warna di seluruh 
bagian kulit.
 Dengan mengaplikasikan foundation 
terlebih dahulu akan mengurangi 
penggunaan concealer.
4. Menggunakan formula yang salah
Kebanyakan orang lebih suka 
mengaplikasikan formula concealer 
yang sama untuk seluruh kulit wajah. 
Sebenarnya yang baik adalah 
menggunakan concealer cair untuk di 
bawah mata karena menggunakan 
formula krim akan membentuk garis 
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menjatuhkan hukuman mati.
"Jika China menjatuhkan hukuman mati 
terhadap warga Kanada untuk membela 
perusahaan jawara nasionalnya, apa 
yang akan dilakukannya jika Partai 
Komunis Tiongkok memiliki akses bebas 
ke jaringan komunikasi penting 
Kanada?" kata Richard Fadden. Baik 
Kedutaan Besar China maupun Huawei 
tak menanggapi permintaan konfirmasi 
atas hal ini.Juru Bicara Menteri Luar 
Negeri China, Hua Chunying hari ini 
menyebut pernyataan Fadden sebagai 
omong kosong.Sebanyak 143 akademisi 
dan mantan duta besar dari berbagai 
negara kemarin menyampaikan surat 
terbuka kepada Presiden China, Xi 
Jinping dan mendesaknya untuk 
membebaskan dua warga Kanada.
"Kami sekarang harus lebih berhati-hati 

bepergian dan bekerja di China, 
termasuk melibatkan rekan-rekan China 
kami," tulis mereka.Kebijakan pemerintah 
China menurut mereka dapat 
menciptakan ruang ketidakpercayaan 
yang semakin besar terhadap negara 
tersebut. Termasuk dapat menjadi 
kendala dalam upaya mengatasi 
perselisihan. Dampaknya akan dirasakan 
tak hanya oleh China, tapi juga negara-
negara lain. Hua Chunying menanggapi 
pihak yang bertanda tangan dalam surat 
tersebut tidak bisa disebut mewakili 
dunia dan menuding mereka sengaja 
membangun ketakutan.Duta Besar 
Kanada untuk China, John McCallum, 
pada Jumat lalu menyampaikan prioritas 
utama pihaknya ialah membebaskan dua 
warga negaranya dan membatalkan 
hukuman mati untuk satu terpidana.
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Sejumlah wajah baru mulai 
bermunculan untuk pencalonan 
presiden dalam Pemilihan Umum 
(Pemilu) Amerika Serikat (AS) Tahun 
2020. Salah satunya adalah Kamala 
Harris (54), senator Partai Demokrat 
dari California.Pada Senin, Harris 
menjadi politisi pertama yang 
mengumumkan kesiapannya untuk 
menjadi calon presiden Partai 
Demokrat dalam Pemilu 2020.
“Saya mencalonkan diri sebagai 
kandidat presiden Amerika Serikat. 
Dan aku sangat gembira tentang hal 
itu,” katanya.Harris menggambarkan 
dirinya sebagai pejuang keadilan dan 
kesetaraan. Dia juga mengangkat soal 
kesopanan yang perlu diutamakan 
dalam bertutur kata dan bersikap, 
karena hal itu merupakan nilai-nilai 
yang dihargai orang Amerika.
“Masa depan negara kita bergantung 
pada Anda dan jutaan orang lainnya 

Kamala Harris Maju Pilpres 2020

yang mengangkat suara kami untuk 
mempejuangkan tegaknya kembali nilai-
nilai Amerika,” kata Harris.
Dalam siaran ABC “Good Morning 
America”, Harrus yang sebelumnya 
berprofesi sebagai jaksa penuntut 
umummengatakan bahwa dia akan 
berupaya menjaga orang-orang tetap 
aman karena dilindungi oleh hukum.
Harris meluncurkan tawaran 
kepresidenannya ketika negara itu 
mengamati apa yang akan menjadi ulang 
tahun ke 90 Martin Luther King Jr, 
pemimpin hak-hak sipil yang dibunuh. 
Harris adalah warga AS keturunan 
Jamaika dan India.Selain Harris, beberapa 
tokoh muda juga dikabarkan sedang dilirik 
Partai Republik untuk menarik pendukung 
dalam Pemilu 2020. Sejumlah pengamat 
menilai bahwa Pemilu AS 2020 akan 
menjadi pertarungan wajah-wajah baru 
karena Partai Republik enggan 
mencalonkan Trump kembali.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) 
Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan 
menetapakan tiga orang tersangka 
amblesnya Jalan Raya Gubeng, 
Surabaya, Jawa Timur. Ketiga tersangka 
berasal dari pihak PT Saputra Karya 
selaku perusahaan pemilik proyek 
basement di sebelah barat lokasi 
amblesnya Jalan Gubeng, dan kontraktor 
proyek PT Nusa Konstruksi Engineering 
(NKE) "Inisialnya dari RH, R, dan AL," 
kata Luki saat meninjau lokasi, Selasa 
(22/1).Ketiga orang itu resmi ditetapkan 
sebagai tersangka, kata Luki, usai 
penyidik melakukan beberapa kali gelar 
perkara serta pemeriksaan intensif di 
lokasi amblesnya jalan tersebut. 
Tak hanya itu, Luki mengatakan, 
pihaknya juga telah memeriksa sebanyak 
40 saksi dari 16 perusahaan yang terlibat 
dalam pengerjaan proyek basement. 
Diketahui proyek itu disebut-sebut 
mengakibatkan amblesnya Jalan Raya 
Gubeng pada Selasa 18 Desember 
2018.Selain itu, Luki menyebut pihaknya 
juga menemukan adanya indikasi 
kejanggalan penerbitan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) pada proyek tersebut. 
"Mulai 2012 proses perencanaannya, 
2013 sudah mulai pengerjaan. IMB 
keluar di 2015 dengan 2 lantai ke bawah 

3 Tersangka dalam Amblesnya Jalan Gubeng

dan 20 ke atas. 2017 keluar IMB lagi tiga 
lantai ke bawah dan 26 ke atas. Jadi ada 
dua kali IMB. Namun dalam proses 
speknya juga berbeda-beda semuanya," 
kata dia. Besok, Rabu (23/1), Luki 
mengatakan Polda Jatim bakal 
menjelaskan secara lengkap bagaimana 
kronologi, barang bukti dalam perkara 
amblesnya Jalan Raya Gubeng 
Surabaya ini. Ia juga akan menunjukkan 
para tersangka ke hadapan publik. 
"Perannya itu nanti besok kami jelaskan. 
Yang jelas tiga yang kami tetapkan 
tersangka ini sudah cukup kuat untuk 
kami naikkan," kata dia. 
Dengan ditetapkannya ketiga orang 
tersangka tersebut, maka lubang galian 
barang bukti berukuran 5x5 meter yang 
berada di lahan proyek basement sisi 
barat jalan, bisa segera ditutup. 
Hal itu dilakukan menyusul adanya 
rekomendasi Balai Besar Jalan Nasional 
yang menyebut bahwa lubang itu harus 
segera diuruk, demi menghindari 
kerusakan susulan di Jalan Raya 
Gubeng Surabaya. Sebelumnya, 
Kepolisian Daerah Jawa Timur juga 
pernah menetapkan satu orang 
tersangka yang dinilai bertanggung 
jawab dalam kasus amblesnya Jalan 
Raya Gubeng, Kota Surabaya.
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Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly 
mengatakan terpidana kasus 
penistaan agama Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok akan bebas dan 
keluar dari rumah tahanan (rutan) di 
Markas Korps Brigade Mobil (Mako 
Brimob) pada Kamis (24/1) saat jam 
kerja. Namun, dia menolak 
membeberkan waktu Ahok keluar 
tersebut secara pasti. Ia hanya 
mempersilakan wartawan untuk 
menunggu di Mako Brimob untuk 
mengetahui secara pasti.
"Jam kerja, ya tunggu-tunggu saja 
kalau mau lihat," kata Yasonna saat 
ditemui di kantornya, Jakarta Selatan 
pada Selasa (22/1).Meski keluar dari 
rutan Mako Brimob, lanjutnya, proses 
administrasi pembebasan Ahok akan 
diselesaikan di Lembaga 
Pemasyarkatan (lapas) Cipinang, 
Jakarta Timur.Lebih jauh, Yasonna 
meminta bebasnya Ahok dari penjara 
ini tidak dibesar-besarkan. 
Menurutnya, bebasnya seorang 
narapidana dari dalam penjara 
merupakan hal biasa.
"Saya mau jangan lah dibesar-
besarkan. Biasa saja orang keluar dari 
lapas," ucapnya.
Sebelumnya, Ahok juga mengimbau 

Ahok Bebas Saat Jam Kerja

Tanah Air

kepada para simpatisan dan 
pendukungnya untuk tidak menyambut hari 
bebas dirinya secara berlebihan. Melalui 
surat yang ditulis Ahok dan diunggah di 
akun instagramnya @basukibtp, Ahok 
meminta Ahokers (kelompok 
pendukungnya), tetap menjaga ketertiban.
"Saya sarankan demi untuk kebaikan dan 
ketertiban umum bersama dan untuk 
menolong saya, sebaiknya saudara-
saudara tidak melakukan penyambutan 
apalagi menginap," tulis Ahok melalui 
sebuah surat yang diunggah tim BTP ke 
akun Instagram @basukibtp, Kamis 
(17/1).Ahok akan bebas dari rutan Mako 
Brimob pada Kamis, 24 Januari 
mendatang. Ahok bebas murni setelah 
menjalani masa tahanan hampir dua 
tahun.Selama masa tahanan, Ahok telah 
mendapat remisi Natal 2017 selama 15 
hari dan remisi umum 17 Agustus 2018 
selama dua bulan. Dengan demikian, total 
remisi yang didapat Ahok yakni tiga bulan 
15 hari.Pemberian remisi atau 
pengurangan masa pidana diberikan 
kepada narapidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
WBP tentang Remisi.

Penutupan sebagian operasional 
pemerintahan Amerika Serikat berlanjut 
dalam ketidakpastian setelah tawaran 
kompromi dari Presiden Donald Trump 
ditolak 
Ketua DPR 
Nancy 
Pelosi.
Pada Sabtu 
(19/1), 
Trump 
menawarka
n kompromi 
atas dua 
program 
yang sejak 
dulu hendak 
dihapus 
pemerintah, 
yakni Tindakan Penangguhan bagi 
Imigran Anak-anak (Deffered Action for 
Childhood Arrival/DACA) dan Status 
Perlindungan Sementara (Temporary 
Protected Status/TPS).
DACA adalah program yang 
memungkinkan anak-anak imigran 
gelap yang dulu masuk tanpa dokumen, 
untuk tinggal dan bekerja di AS. 
Sedangkan TPS adalah status 
perlindungan sementara bagi para 

Pelosi Tolak Tawaran Trump

imigran dari beberapa negara amerika 
Latin dan Afrika.Trump menawarkan 
untuk memperpanjang kedua program 
tersebut sampai tiga tahun lagi. Dengan 

demikian, 
sekitar 
700.000 
imigran yang 
masih muda 
ketika mereka 
memasuki AS 
secara ilegal 
dengan orang 
tua mereka, 
akan dilindungi 
selama tiga 
tahun lagi.
Begitu pula 
dengan sekitar 

300.000 orang yang memegang visa TPS 
akan mendapatkan perlindungan selama 
tiga tahun. Ini adalah orang-orang yang 
telah meninggalkan negara-negara yang 
terkena dampak perang atau bencana.
Sebagai imbalan, Trump menuntut 
anggaran US$ 5,7 miliar atau sekitar Rp 
80 triliun untuk membangun tembok di 
sepanjang perbatasan bagian selatan AS-
Meksiko disetujui DPR yang dikuasai 
Partai Demokrat.
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Kebijakan

 267 - 438 - 3084

AHOK
   Hubungi

APHI
AHOKER
Philadelphia

$100
Tiga pria dan seorang remaja laki-laki 
ditangkap dan didakwa merencanakan 
serangan terhadap komunitas Muslim di 
New York, AS. Keempat orang ini 
didakwa memiliki bom rakitan dan 
senjata api untuk menyerang Islamberg, 
sebuah komunitas yang didirikan 
seorang ulama asal Pakistan pada 1980-
an. Komunitas Islamberg menjadi target 
para penggemar teori konspirasi karena 
menduganya sebagai kamp pelatihan 
teroris. Ketiga pria itu diidentifikasi 
sebagai Andrew Crysel (18), Vincent 
Vetromile (19), dan Brian Colaneri 
(20).Satu lagi adalah remaja berusia 16 
tahun yang identitasnnya tidak diungkap 
karena masih di bawah umur. Kepolisian 
New York mengatakan, setidaknya tiga 
orang  tersangka pernah bersama-sama 
dalam organisasi pramuka. Penyidik 
menjelaskan, ketiganya berasal dari kota 
Greece yang terletak di sisi barat laut 
negara bagian New York. Mereka 
membuat setidaknya tiga bom rakitan 
menggunakan toples besar, plester, dan 
tabung berisi paku serta proyektil 

Rencanakan Teror 4 Pria Ditangkap

Internasional 

lainnya. Ketiga bom rakitan itu ditemukan 
di kediaman remaja 16 tahun sementara 
senjata api disimpan di sejumlah lokasi. 
Kepala kepolisian Greece Patrick Phelan 
mengatakan, investigasi digelar setelah 
tersangka berusia 16 tahun itu 
menceritakan rencana itu di sekolah dan 
didengan seorang pelajar lainnya. 
Komunitas Islamberg berlokasi di 
pegunungan Catskill tak jauh dari kota 
Binghamton. Di tempat itu sebagian 
besar penghuninya adalah warga Afrika-
Amerika yang menghindari kriminalitas 
dan kota New York yang terlalu padat. 
Warga setempat menggambarkan 
anggota komunitas itu amat bersahabat 
dan ramah. Namun, media sayap kanan 
tanpa data lengkap menyebut komunitas 
itu sebagai pusat pelatihan teroris.
Pada 2017, Robert Doggart dari 
Tennessee dijatuhi hukuman penjara 
karena berencana membakar masjid 
komunitas ini. Pada 2015, pria asal 
Arizona John Ritzheimer mengancam 
untuk menyerang komunitas itu dengan 
senjata api.
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Tanah Air

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
angkat suara soal kericuhan yang terjadi 
saat proses penertiban pedagang kaki 
lima (PKL) di kawasan Tanah Abang 
pads Kamis (17/1) lalu.
Anies menyebut ada berbagai tantangan 
yang dihadapi oleh para petugas di 
lapangan saat melakukan penertiban.
"Banyak sekali yang kita hadapi, di 
lapangan lebih galak, seringkali yang 
ditertibkan lebih galak daripada yang 
mau menertibkan," kata Anies di Balai 
Kota Jakarta, Senin (21/1).Karenanya, 
Anies meminta kepada masyarakat 
untuk bisa memahami para petugas di 

Ricuh Saat Penertiban PKL Tanah Abang

lapangan yang memang bertugas untuk 
menertibkan dan menegakkan aturan.
Anies memastikan proses penertiban di 
kawasan Tanah Abang akan terus 
dilakukan meski sempat terjadi kericuhan 
antara petugas Satpol PP dan dua PKL 
saat penertiban pekan lalu."Jadi 
penertiban akan jalan terus, dan kita 
akan lakukan dengan profesional dan 
kita berharap masyarakat juga 
memberikan apresiasi kepada mereka 
(petugas) yang bekerja di lapangan ini," 
tuturnya.Lebih dari itu, mantan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan ini 
menyampaikan Pemprov DKI akan 

Banjir Dan Longsor Melanda Gowa

Tanah Air

parahnya," kata Hamsidar. 
Hujan lebat yang melanda Sulawesi 
Selatan sejak Senin (21/1) telah 
mengakibatkan debit air di sungai 
Jeneberang di Kabupaten Gowa melebihi 
kapasitas. Alhasil bendungan Bili-bili 
melepaskan debit air yang besar. Pilihan ini 
diambil untuk mengurangi dampak yang 
lebih parah. 
Selasa kemarin, Bupati Gowa Adnan 

Purichta Ichsan 
mengumumkan 
status waspada 
untuk 
Bendungan 
Bili-bili. 
Ketinggian 
airnya 
mencapai 
101,36 meter. 
Pelepasan air 
inilah yang 
berakibat banjir 
besar di 
sepanjang 
bantaran 
Sungai 
Jeneberang. 
Beberapa 
rumah warga 

terbawa arus dan ratusan rumah lainnya 
terendam banjir. Jembatan kembar yang 
menghubungkan Kota Makassar dan 
Sungguminasa Gowa sempat ditutup 
karena air nyaris mencapai badan 
jembatan.Dari data Pemerintah Kabupaten 
Gowa, jumlah pengungsi saat ini mencapai 
2.121 orang yang tersebar di 13 titik 
pengungsian. Masih ada beberapa orang 
yang dinyatakan hilang. Khususnya di 
Kecamatan Manuju yang mengalami banjir 
bandang dan tanah longsor. Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) sebelumnya memang sudah 
menetapkan Sulawesi Selatan sebagai 
salah satu wilayah yang akan diterjang 
cuaca ekstrem. Selain hujan lebat, angin 
kencang juga bisa mencapai 25 knot. 
Kondisi ini diperkirakan berlangsung 
hingga akhir Januari 2019. 

 Banjir dan longsor yang melanda 
sebagian wilayah Sulawesi Selatan 
telah merenggut delapan korban jiwa. 
Sementara empat orang hilang akibat 
banjir yang melanda 53 kecamatan di 
sembilan kabupaten/kota di Sulsel 
tersebut.Juru bicara Badan Nasional 
Pencarian dan Pertolongan 
(Basarnas) Makassar, Hamsidar 
mengatakan timnya masih kesulitan 
menem
bus 
lokasi 
banjir 
dan 
longsor 
di 
Kabupa
ten 
Gowa. 
"Jembat
an di 
Kecama
tan 
Manuju 
terputus 
dan tak 
bisa 
dilewati,
" kata 
Hamsidar kepada CNNIndonesia.com, 
Rabu (23/1). Jembatan yang 
dimaksud adalah Jembatan Jenelata 
di Desa Moncongloe yang 
menghubungkan Manuju dan Sapaya. 
Serta Jembatan Dusun Limoa yang 
menghubungkan Kabupaten Gowa ke 
Kecamatan Manuju. 
Saat dikonfirmasi, Hamsidar baru saja 
berhasil mengevakuasi satu korban 
jiwa di Kabupaten Pangkep. Seorang 
pemuda berusia 24 tahun terseret 
banjir dan baru ditemukan hari ini. 
Basarnas Makassar telah mengirim 
beberapa tim untuk melakukan 
evakuasi. Di antaranya ke Kabupaten 
Pangkep, Maros, Gowa, Jeneponto 
dan Kota Makassar. "Namun evakuasi 
lebih difokuskan di Gowa, meski 
semua wilayah terdampak sama 
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pemuda berusia 24 tahun terseret 
banjir dan baru ditemukan hari ini. 
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menindak tegas segala bentuk 
pelanggaran yang ada di wilayah 
Jakarta.Bila pelanggaran itu terkait 
dengan Peraturan Daerah (Perda) 
atau Peraturan Gubernur (Pergub), 
maka Satpol PP akan segera 
menindaknya. Namun, bila 
pelanggaran itu terkait dengan pidana, 
kata Anies, maka pihaknya tak segan 
untuk membawanya ke pihak 
kepolisian."Semua kalau melanggar 
akan ditindak, baik (pelanggaran) 
besar ataupun (pelanggaran) kecil," 
ucap Anies.Pada Kamis (17/1) lalu 
terjadi bentrokan antara pedagang dan 
Satpol PP sekitar pukul 10.00 WIB. 
Kasatpol PP Tanah Abang Aries 
Cahyadi menduga aksi para pedagang 
itu akibat dendam atas penertiban 
yang kerap dilakukan petugas."Mereka 
(PKL) sudah dendam kepada petugas 

sehingga mereka melakukan penyerangan. 
Saat itu kita tidak melakukan perlawanan, 
kita berusaha meredam," ujar Aries di 
Jakarta, Kamis seperti dikutip dari 
Antara.Polisi menetapkan dua tersangka 
dalam kisruh antara Satpol PP dan 
sejumlah orang di kawasan Pasar Tanah 
Abang, Jakarta Pusat. Dua tersangka itu 
berinisial EW (27) dan SE (54). Keduanya 
diketahui sebagai PKL di kawasan Tanah 
Abang.Menurut polisi, mereka seringkali 
melakukan aksi kucing-kucingan untuk 
berjualan di tempat-tempat yang sebetulnya 
sudah dilarang. "Mereka memaksakan 
berjualan di situ, padahal di situ kan area 
dilarang berjualan. Sudah beberapa kali 
mereka, memang sifatnya kucing-kucingan, 
sudah sering ditertibkan. Kemudian tetap 
mereka memaksakan jualan di situ," ujar 
Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP 
Lukman Cahyono saat dikonfirmasi.

Otoritas Arab Saudi dilaporkan akan 
mendeportasi 250 pria etnis Rohingya 
ke Bangladesh. Tindakan ini akan 
menjadi deportasi paksa kedua oleh 
Riyadh terhadap etnis Rohingya pada 
Januari 2019.Menurut Nay San Lwin, 
koordinator kampanye untuk Koalisi 
Rohingya Merdeka, Arab Saudi telah 
menjadi tempat tinggal bagi hampir 
300.000 etnis Rohingya.
Koalisi telah mendesak pihak 
berwenang untuk menghentikan 
deportasi, dan memperingatkan bahwa 
orang-orang itu menghadapi hukuman 
penjara di Bangladesh pada saat 
kedatangan mereka.
“Mayoritas warga Rohingya ini memiliki 
izin tinggal dan dapat tinggal di Arab 
Saudi secara hukum. Tetapi para 
tahanan ini, yang ditahan di pusat 
penahanan Shumaisi [di Jeddah], belum 
diperlakukan seperti saudara mereka 
Rohingya. Sebaliknya, mereka 
diperlakukan seperti penjahat,” kata Nay 
San Lwin mengatakan kepada Al 
Jazeera, Senin.Dalam rekaman video 
yang diperoleh Nay San Lwin, warga 
Rohingya yang sebagian besar terlihat 
telah tiba di Saudi beberapa tahun yang 
lalu, sedang dipersiapkan untuk dibawa 
ke bandara internasional Jeddah pada 
Minggu (20/1).Dari sana, mereka 
kemudian naik penerbangan langsung 
ke Dhaka. “Orang-orang Rohingya 
tersebut diterbangkan pada hari Minggu 

atau Senin malam,” ujar Nay San Lwin.
Dikatakan, banyak dari Rohingya 
memasuki Arab Saudi setelah 
mendapatkan paspor milik negara-
negara seperti Pakistan, Bangladesh, 
India dan Nepal melalui penyelundupan 
melalui dokumen palsu.
Myanmar mencabut Rohingya dari 
kewarganegaraan mereka pada tahun 
1982, menjadikan mereka tanpa 
kewarganegaraan.
Di bawah Undang-Undang 
Kewarganegaraan 1982, Rohingya tidak 
diakui sebagai salah satu dari 135 
kelompok etnis Myanmar. UU itu 
membatasi hak mereka untuk belajar, 
bekerja, bepergian, menikah, 
memberikan suara, mempraktikkan 
agama mereka dan mengakses layanan 
kesehatan. Arab Saudi berhenti 
mengeluarkan izin tinggal kepada warga 
Rohingya yang memasuki negara itu 
setelah tahun 2011.Nay San Lwin 
mengatakan bahwa beberapa aktivis hak 
asasi manusia telah mengajukan 
banding ke pemerintah Saudi selama 
dua tahun terakhir. Dia secara pribadi 
telah mendekati pejabat dan diplomat 
Saudi untuk melakukan intervensi.
“Ketika Rohingya ini tiba di Bangladesh, 
mereka bisa dipenjara. Arab Saudi harus 
menghentikan deportasi ini dan 
memberikan mereka izin tinggal seperti 
para Rohingya lainnya yang tiba di 
negara itu sebelum mereka,” katanya.

Saudi Deportasi 250 Warga Rohingya

Internasional
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