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Media sedang rame bahas kebebasan 
Ahok. Di media sosial, berita 
kebebasan Ahok bertebaran. Di media 
mainstream, berita soal kebebasan 
Ahok juga bertebaran. Ya memang 
kalau manusia kontroversial (popular) 
seperti Ahok memang pasti menjadi 
santapan lezat media. Andika Dwi 
Prasetya selaku kepala lembaga 
pemasyarakatan kelas I Cipinang 
membenarkan bahwa Basuki Tjahaja 
Purnama telah dibebaskan. "Pada 
tanggal 24 Januari 2019, tepatnya tadi 
pukul 07.00, sudah dilaksanakan 
pembebasan narapidana atas nama 
Basuki Tjahaja Purnama berlokasi di 
rumah tahanan Mako Brimob Kepala 
Dua. Yang bersangkutan dibebaskan 

bebas murni dan alhamdullilah dalam 
kondisi baik, sehat wal'afiat. 
Pelaksanaan dilakukan oleh pihak Rutan 
Mako Brimob bersama-sama tim saya," 
papar Andika. Andika mengatakan 
Basuki Tjahaja Purnama alias  
merupakan salah satu narapidana yang 
langka. Bahkan, Andika Dwi pun menilai 
Ahok sebagai tahanan yang luar biasa. 
"Belum pernah saya temui narapidana 
tidak mengambil haknya seperti 
pembebasan bersyarat, cuti menjelang 
bebas. Baru ketemu ini saya seumur 
saya menjadi petugas di lembaga 
pemasyarakatan," kata Andika kepada 
wartawan, Kamis 24 Januari 2019. 
Menurut dia, selama menjalani masa 

Ahok
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tahanan Ahok berprilaku sangat baik. 
Bahkan, meski mendekam di balik jeruji 
besi, Ahok masih menampilkan sifat 
kepemimpinannya. "Itu yang kami lihat 
dan monitor selama tahap 
pemidanaannya." Ia menuturkan Ahok 
merupakan narapidana Lapas Cipinang 
yang dititipkan di Rumah Tahanan Mako 
Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa 
Barat. Menurut Andika, selama 
menjalani hukuman Ahok mengikutinya 
dengan baik. Ahok dibebaskan murni 
setelah menjalani hukuman 20 bulan 15 
hari. Pembebasan  di Rutan Mako 
Brimob telah dilaksanakan oleh Kepala 
Bidang Pembinaan dan Kepala Seksi 
Registrasi Lapas Cipinang. 
"Pembebasannya sudah sesuai 
prosedur." 

 

Ahok

Kamis, 24 Januari 
2019, masa hukuman Ahok sudah 

Sebelumnya, melalui pesan 
singkat ponsel, Ima Mahdiah 
menyatakan BTP—demikian Basuki 
Tjahaja Purnama kini ingin disapa 
sudah keluar dari Mako Brimob. "Bapak 
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sudah 
keluar dari Mako Brimob Kelapa Dua 
kurang lebih pukul 07.30 WIB," sebut 
Ima, staf pribadi BTP yang juga caleg 
DPRD DKI dari PDIP.

berakhir, adalah hari yang bersejarah 
bagi pak Ahok. Ahok bebas setelah 
menghabiskan 1 tahun 8 bulan dan 15 
hari di Rutan Mako. Pukul 07.30 WIB 
Ahok sudah resmi menghirup udara segar 
di luar Mako Brimob. 

Ahok

Ahok dijemput putra 
sulungnya Nicholas Sean dan keluarga 
besarnya. 

Tim penjemputan 
Basuki Tjahaja Purnama alias  
terlihat di Markas Komando Brigade 
Mobil, Kepala Dua, Depok, dipimpin tim 
kuasa hukum dari Law Firm Fifi Lety Indra 
& Partners. Staf lembaga hukum milik 
Adik Ahok Sherly mengatakan bahwa 
yang memimpin tim penjemputan yakni 
Kuasa hukum Josefina Agatha Syukur. 
“Bu Fifi (Adik Ahok) tidak ikut menjemput” 
ujar Sherly kepada Tempo Kamis 24 
Januari 2019. 

 

"Our happy blessed day, 
Tjahaja Purnama bersinar hari ini 
BECAUSE OF YOU I AM MADE NEW," 
tulis Fifi di media sosial, Kamis 
(24/1/2019).

Senyum terlihat di wajah anak 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nicholas 
Sean Purnama. Sang ayah yang dirindu-
rindukan telah bebas dari penjara. Melalui 
media sosial, Nicholas Sean 
mengunggah foto dengan ayahnya saat 
keluar dari sel tahanan. Dalam bahasa 
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Inggris, Nicholas menyatakan ayahnya 
kini telah menjadi orang bebas. "Dia 
kembali. Ayah saya adalah orang 
bebas! Terima kasih semua orang atas 
dukungannya," tulis Nicholas. Terlihat 
Sean memakai t-shirt berwarna biru tua. 
Dia tampak memegang sesuatu yang 
disebut netizen hadiah untuk 
menyambut Ahok. Kemudian, melalui 
media sosial, Basuki Tjahaja Purnama 
menampilkan foto saat dirinya 
menandatangani dokumen 
pembebasan dari Mako Brimob. 
"Proses administrasi sebelum bebas di 
Mako Brimob pagi tadi. Merdeka!" 
tulisnya. Meskipun dalam pernyataan 
singkatnya  berpesan agar tidak 
ada yang menjemput di Mako Brimob 
saat dia keluar nanti selain pihak 

Ahok

keluarga.? Ahok tidak mau ada massa 
yang datang ke Rutan Mako Brimob, 
dan dikhawatirkan akan mengganggu 
ketertiban lalu lintas pada Ruas Jalan 
Komjen M Yasin, Kelapa Dua, Depok. 
Namun lalulintas yang ada pada sekitar 
Mako Brimob terus mengalami 
kepadatan arus lalu lintas. Dikarenakan
puluhan er sejak pagi memenuhi 
depan Mako Brimob untuk menjemput 

kebebasan 

 
Ahok

Ahok. Nurhayati, seorang 
pedagang, mengutarakan alasannya 
mengapa rela menunggu pembebasan 
mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. 
"Kita kan sayang sama dia. Kita tetap 
jemput Ahok. Kita pengen lihat dia 
bahagia. Mau berumah tangga terserah 
dia, mau kerja politik terserah dia. Tapi 
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rakyat mah, nanti-nanti dulu deh. 
Istirahat dulu deh," ujarnya. Heni, 
seorang ibu rumah tangga, mengaku 
tidak dapat memenuhi permintaan Ahok 
untuk tidak datang menyaksikan 
pembebasannya di Mako Brimob. "Aduh 
pak, nggak bisa dibendung hati nurani 
tuh ya. Kayaknya tuh udah tertahan 
tahan banget pengen ke sini. Satu sisi 
kita rindu banget ama dia, kita nggak 
bisa masuk ke sono. Minimal kita di sini 
aja ngelihat dia bebas aja, udah senang 
banget, gitu.  Kayaknya perasaan pak 
Ahok itu diwakili sama kita, udah 
ngeplos  merdeka banget deh rasanya," 
paparnya. Mendengar kabar bahwa 
BTP sudah bebas, para pendukungnya 
meneriakkan yel-yel: "BTP, BTP, BTP, 
yesss! Alhamdulillah, BTP sudah 

bebas!" Norce, warga Muara Baru, 
Jakarta Utara, menangis saat 
mengetahui Ahok telah bebas. "Saya 
senang banget (ahok bebas), nggak 
ngelihat (Ahok keluar Mako Brimob) tapi 
kita senang banget," cetusnya. Tak 
hanya masyarakat biasa yang antusias 
atas bebasnya mantan Gubernur DKI 
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) 
alias Ahok. Hal yang sama dirasakan 
salah satu penyandang disabilitas yang 
menunggu detik-detik keluarnya BTP. 
Namanya Ramjan (49), warga 
Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur 
yang mendatangi Mako Brimob, Kelapa 
Dua, Depok, Jawa Barat. Bahkan, 
pengguna kursi roda ini telah menunggu 
sejak tengah malam sekitar pukul 01.30 
WIB untuk bertemu BTP. Saya ingin 

bertemu Ahok, karena dia sosok yang 
paling membekas sekali di hati saya, 
Kata Ramjan di depan Mako Brimob. 
Ramjan mengaku datang ke Depok 
menggunakan kereta dan angkutan 
umum. Ia sendiri terakhir bertemu 
dengan Ahok sekitar tiga tahun lalu saat 
menyuarakan aspirasi kaum disabilitas. 
“Saat itu saya menyampaikan aspirasi. 
Memperjuangkan UU Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
Langsung diterima sama Ahok, 
ungkapnya”. Menurutnya, alasan dirinya 
sangat menyukai Ahok karena berani 
berjuang demi rakyat meski banyak 
yang tak menyukainya. Kembali rasa 
terharu itu datang. Begitu besarnya 
nama BTP itu. Siapapun mengenalnya. 
Bapak Ramjan pun mencintainya. Inilah 

hasil dari kinerja BTP selama memimpin 
Jakarta. Banyak yang cinta padanya dan 
rakyat yakin sedikit yang tidak suka 
padanya. Meski, waktu itu banyak 
demonstrasi menuntut BTP diproses 
hukum, tetapi rakyat yakin itu tidak 
semuanya warga Jakarta, hanya 
sebagian kecil saja. Pokoknya BTP 
dicintai hampir seluruh rakyat Jakarta 
bahkan Indonesia dan dunia. Tak ada 
kata yang dapat menggambarkan 
seorang BTP di mata masyarakat. 
Melebihi luar biasa. Warga disabilitas 
saja mencintainya sampai rela untuk 
datang menyambut kebebasannya. BTP 
dirimu melebihi kata Luar Biasa!. 
Mungkin Maha dahsyat !. Itulah calon 
pemimpin yang disukai dan dicintai 
rakyat. Tak banyak omong, yang 
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ditonjolkan adalah bekerja. Meski, dulu 
terlihat agak kasar, tetapi pekerjaannya 
melebihi kata-katanya. Di saat BTP 
menghirup udara kebebasan, nampak 
kecintaan dan pengharapan 
masyarakat DKI seolah kembali 
diletakkan di pundak BTP. Ini bukannya 
masyarakat belum move on atas siapa 
yang menjabat gubernur DKI saat ini. 
Ini hanya gambaran betapa dicintainya 
sosok BTP ini oleh bangsanya. The real 
gentleman, jalani hukuman tidak pake 
lari, dan tanpa drama. Ahok adalah 
lelaki sejati yang melewati semua 
masalah yang dihadapinya saat berada 

di titik terendah dalam hidupnya. Hari itu 
pula kebebasan menyongsong sosok 
fenomenal itu. Kebebasan itu bukan lagi 
memunculkan Ahok, tetapi 
memunculkan sosok yang selamat 
(Basuki) yang kehidupannya selalu 
dalam sinar terang Tuhan (Tjahaya), dan 
kehadirannya di bumi Indonesia laksana 
cahaya bulan (Purnama) membuat 
suasana menjadi tenang dan damai. 
Dan itulah yang nyata tergambar dalam 
diri Basuki Tjahaja Purnama. 
Kehadirannya selalu dinantikan, 
kebebasannya berkah bagi Indonesia, 
gambaran betapa Basuki Tjahaja 

Purnama ini sosok yang tetap memiliki 
daya tarik luar biasa, baik dari sisi 
moral mental dan integritasnya. Jalan 
hidupnya telah menjadi inspirasi bagi 
NKRI, membakar semangat dan 
harapan untuk terus berjuang, untuk 
yakin melangkah demi secercah 
cahaya kebenaran yang tidak akan 
padam di tengah gelapnya hati dan 
nurani para tikus berdasi. Welcome 
back salah satu putra terbaik bangsa. 
“kebebasan BTP berkah bagi 
Indonesia”? Karena kebebasan itu 
berarti terbukanya kesempatan bagi 
BTP untuk kembali mengabdi pada 
bangsa dan negara melalui cara yang 
dipilihnya nanti. Sentuhan ketegasan 

sikap, sentuhan berani mengambil resiko, 
sentuhan manajerial yang matang, 
sentuhan bersih korupsi, dan sentuhan 
ketulusan bekerja, masih sangat 
dibutuhkan bagi Indonesia saat ini. 
Kebebasannya berkah bagi Indonesia, 
karena mungkin saja Jokowi akan 
mencomotnya sebagai bagian dari 
pemerintahan Jokowi lima tahun ke 
depan. Kita harus optimis bahwa Jokowi 
akan memenangkan pertarungan pilpres 
2019. Jika kekebasan BTP berkah bagi 
Indonesia, maka kemenangan Jokowi-
Maruf juga berkah bagi bangsa dan 
negara Indonesia. Orang bilang kalau 
Ahok bebas maka berita tidak bosan 
bosan dan habisnya untuk selalu 
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membicarakan Ahok. Kalau sudah 
bicara mengenai Ahok selalu ada hal 
yang menarik untuk diberitakan. 
Banyak media yang memberitakan 
satu orang ini, baik rumor, kegiatan 
serta apa yang dilakukannya hari ini. 
Bukan hanya itu saja dunia media 
sosial juga ikut berguncang karena 
Ahok menciptakan trending. Seolah 
ingin menyambut kebebasan Ahok, 
#WelcomeBackBTP Menggema di 
dunia maya. Apa artinya? Ini adalah 
bukti bahwa Ahok selalu ditunggu-
tunggu dan tidak redup popularitasnya. 
Bahkan makin top dan kinclong. Bukan 
hanya di media sosial, dunia pun 
seolah tidak ingin kalah dalam 
menyoroti Ahok. menjalani masa 
hukuman di Mako Brimob. Bebasnya 
Ahok menjadi sorotan dunia. Media 

ternama Amerika Serikat, The New York 
Times memberitakan bebasnya Ahok 
dalam artikel berjudul "Governor 
Convicted of Blasphemy Freed From 
Indonesian Prison". "Seorang politisi 
Kristen polarisasi yang komentar-
komentar kampanyenya menyulut aksi-
aksi protes terbesar dalam beberapa 
tahun di Indonesia yang mayoritas 
Muslim, bebas Kamis ini setelah 
menjalani hampir dua tahun penjara 
karena penistaan agama." Media 
terkemuka Australia, ABC News juga 
mengangkat berita ini dalam artikel 
berjudul "Is the release of former Jakarta 
governor Ahok a political liability or an 
asset for Joko Widodo? " Dalam 
artikelnya, media tersebut mengutip 
pernyataan Tim Lindsey, direktur Pusat 

Hukum Indonesia, Islam dan 
Masyarakat di University of Melbourne, 
Australia, yang menyatakan bahwa 
pembebasan Ahok terjadi di saat masa 
sensitif dalam politik Indonesia. 
Lindsey menambahkan bahwa "tidak 
ada keraguan bahwa upaya akan 
dilakukan untuk mengubahnya menjadi 
masalah besar oleh lawan-lawan 
Jokowi". Media South China Morning 
Post juga menulis bebasnya Ahok 
dengan judul yang menarik: "Ex-
Jakarta governor Ahok: out of jail ... 
and into arms of ex-wife's bodyguard". 
Dalam artikelnya, media tersebut 
menyisipkan mengenai rencana Ahok 
untuk menikahi perempuan muda 
bernama Puput Nastiti Devi, seorang 
polwan yang dulunya merupakan 
pengawal mantan istri Ahok, Veronica 

Tan. Media ternama Australia lainnya, 
Sydney Morning Herald juga 
mengangkat berita ini dengan judul 
"Ahok release a reminder of 
'weaponised' blasphemy law in 
Indonesia". Media ini mengutip komentar 
Harsono, seorang periset di Human 
Rights Watch Indonesia yang menyebut 
bahwa Ahok tak akan mundur dari politik, 
namun kembalinya Ahok ke politik tak 
akan terjadi dalam waktu dekat. 
Pembebasan Ahok juga diberitakan oleh 
media terkemuka AS lainnya, 
Washington Post, media Singapura, 
Straits Times, media ngetop Inggris, The 
Guardian dan media-media asing 
lainnya. Ini artinya Ahok sangat bernilai. 
Kalau tidak, media besar dan ternama 
dunia tidak akan mau mengisi kolom 
berita mengenai sosok yang dirasa tak 
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bernilai, betul? Kalau Anda redaktur 
media besar dunia, kira-kira mau gak 
beritakan soal misalnya, yang cuit-cuit 
surat suara 7 kontainer itu? Logika 
simpel. Ahok juga sudah go 
international. Buktinya sudah ada 
banyak undangan berbicara di berbagai 
dunia. Yang paling dekat adalah 
Australia dan Selandia Baru. Dan dari 
pihak Philadelphia pun sudah turut 
mengundangnya. Ahok memang selalu 
dikagumi baik didalam dan di luar 
negeri. Bila ada yang bertanya, siapa 
sosok yang paling ditakuti pasca 
reformasi, maka jawabannya adalah 
Ahok. Ada begitu banyak alasan 
mengapa banyak pihak yang masih 
saja takut terhadap Ahok. Ada pihak-
pihak yang begitu ketakutan Ahok akan 
menjadi pemimpin Indonesia di masa 
mendatang, dengan alasan tak rela jika 
Indonesia dipimpin oleh figur yang 
bukan seiman. Padahal telah amat jelas 
bahwa setiap warga negara memiliki 
hak yang sama dalam hal memilih dan 
juga dipilih. Begitu menakutkannya 
sosok Ahok, bahkan semua pejabat dan 
pengusaha yang korup berusaha untuk 
menjatuhkan dan memasukkan Ahok 
dalam penjara. Benar bahwa Ahok 
banyak memiliki keterbatasan untuk 
membela diri, namun bukan berarti para 
pendukungnya akan berdiam diri saja. 
Bahkan setelah dibombardir berderet-
deret fitnah, tetap saja tak mampu 
untuk membuat nama Ahok tenggelam, 
bahkan justru menjadi kian bersinar, 
mengingatkan semua bahwa emas 
walaupun dilumuri bergumpal lumpur 
tetap saja emas. Ahok menjadi begitu 
ditakuti karena memiliki 2 senjata 
utama, yaitu ketegasan serta ketidak 
inginan untuk berkompromi dalam hal-
hal yang buruk. Selama menjabat, Ahok 
ditakuti bukan karena title pejabatnya, 
melainkan memang karena 
kredibilitasnya yang benar-benar 
mumpuni. Dan kredibilitas tersebut 
dijalani Ahok berdasarkan pada 
pepatah Tiongkok kuno yang 
mengatakan bahwa masyarakat tak 
perlu takut dengan pejabat jenis apa 
pun, kecuali satu, yakni pejabat yang 
tidak terima uang Anda. "Saya 

berusaha menjadi pejabat yang seperti 
itu (tidak terima uang). Supaya Anda 
takut sama saya," kata Ahok saat 
musyawarah perencaanaan dan 
pembangunan (musrenbang) di Jakarta 
Utara 3 tahun silam. Tak sedikit 
pengusaha, kata Ahok, mengeluhkan 
gaya kepemimpinannya yang dianggap 
sulit diajak kompromi.

Kendati demikian, Ahok tak pernah ambil 
pusing atas tanggapan tersebut. "Mau 
disogok enggak mau. Susah kalau mau 
cari uang gelap-gelap sekarang," 
katanya. Menurut Ahok, pengusaha 
paling suka dengan pejabat yang bisa 
disogok. Sebab, semua urusan jadi 
mudah. "Paling enak kan pejabat bisa 
disogok, semua bisa diatur. Kalau 
pejabat enggak bisa diatur repot kita," 
ucap dia. Bahkan, kata Ahok, 
saudaranya malah melarang dia menjadi 
gubernur. Karena, sulit untuk dicari 
kelemahannya. "Saudara saya pun 
ngomong, lebih baik Ahok jangan jadi 
Gubernur lah. Mau nipu, dia lebih pintar. 
Mau galakin dia, lebih galak lagi dari 
kita. Repot nih orang," ujar Ahok 
bercerita. Pada saat menjabat, Ahok tak 
pernah kecut nyali menghadapi 
gerombolan pengeruk anggaran, 
preman, birokrat bobrok dan pengusaha 
hitam. Bagi Ahok hitam adalah hitam dan 
putih adalah putih, tak ada abu-abu. 
Bagaimanapun juga, pidana penjara 
yang Ahok jalanin tak akan 
menghilangkan hak politiknya untuk 
dipilih sebagai pemimpin. Bahkan 
penjara justru kian menempa Ahok 
dalam hal kedewasaan serta kejernihan 
dalam berpikir tentang Indonesia Jaya 
hingga menjadi semakin terasah. Itulah 
salah satu yang membuat pihak-pihak 
tersebut menjadi begitu ketakutan! 
Betapapun, Ahok adalah musuh bagi 
orang yang anti Pancasila dan Bhinneka 
Tunggal Ika. Ahok adalah seorang tiran 
bagi mereka yang biasa nyaman ber-
KKN. Ahok juga adalah predator bagi 
mereka yang terbiasa ABS (asal bapak 
senang). Semua rakyat masih ingat 
hanya untuk menjegal jalan seorang 
Ahok menuju kursi gubernur, lawannya 
harus menyiapkan berjuta-juta kaki. 

Lawannya harus menggalang rasa 
dengan cara menjual agama, bahkan 
tidak cukup sekali tetapi berjilid-jilid. 
Itulah kehebatan seorang Ahok saat itu. 
Benar adanya, jika ungkapan Gusti Ora 
Sare telah membalikkan keadaan 
orang-orang yang dulu menghujatnya. 
Kini, di saat BTP menikmati kebebasan, 
para penghujatnya sedang meringkuk 
busuk di dalam jeruji besi karena kasus-
kasus korupsi. Basuki Tjahaya Purnama 
telah kembali berada di tengah-tengah 
kita, kerinduan para pendukung tidak 
dapat terbendung. Sambutan 
sederhana hanya dilakukan oleh 
beberapa orang, sesuai permintaan 
BTP sendiri, tetapi gaung kerinduan dan 
kecintaan membahana di seluruh 
Indonesia. Untuk sementara, biarkan 
BTP melepas kerinduan 
bercengkerama bersama keluarga, 
bersama anak-anaknya yang hampir 2 
tahun ini ditinggalkannya. 
Bagaimanapun BTP seorang manusia 
yang punya rasa sama seperti kita, 
biarkan untuk sesaat dia pada 
dunianya, para Ahoker hendaknya bisa 
memahami dan memaklumi. Percayalah 

di saat yang tepat nanti, dimana dirinya 
sudah siap kembali menjadi pelayan 
bangsa ini, Dia akan mengambil 
perannya sendiri dalam hal apapun yang 
dipilihnya. Kebebasan BTP adalah 
berkah bagi Indonesia, karena memang 
di saat yang tepat pula Tuhan akan 
meninggikan umatNya yang telah 
direndahkan olah orang lain. Maka ketika 
bebas lepas dari penjara pujian atau 
nyanyian syukur BTP dalam ibadah 
syukur adalah lagu yang berjudul “Allah 
itu baik”. Untuk seorang BTP ketika lagu 
itu dipilih untuk dinyanyikan dalam 
kebaktian syukur pasca pembebasannya 
entah dipilih oleh pendeta atau dirinya, 
lagu ini memiliki makna yang mendalam 
banget. 
Kita hanya bisa berharap semoga 
kebebasan Basuki Tjahaya Purnama 
berdampak pada kesadaran manusia 
bahwa sikap ketulusan, niat baik, tidak 
silau dunia, dan sikap melayani itu 
sangat diperlukan bagi seorang 
pemangku jabatan, seperti layaknya 
Ahok 2 tahun lalu yang saat ini menjelma 
menjadi Basuki Tjahaya Purnama (BTP). 
Welcome Back Ahok.
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Info SIP

Kita terkadang sering lupa untuk 
merawat kesehatan mata. Padahal 
mata termasuk dalam lima indera 
terpenting dalam tubuh manusia. Tanpa 
mata, kita tidak bisa melihat keindahan 
dunia dan wajah orang-orang terdekat 
kita. Untuk memastikan mata tetap 
sehat seiring dengan bertambahnya 
usia, berikut adalah sepuluh cara 
merawat kesehatan mata, seperti 
dilansir Ehow.
1. Makan banyak buah-buahan dan 
sayuran
Wortel sarat akan beta karoten yang 
sangat membantu dalam menjaga 
kesehatan mata. Itu dikarenakan beta 
karoten merupakan antioksidan yang 
dapat mengurangi risiko degenerasi 
makula. 
2. Hindari memakai lensa kontak 
selama lebih dari 19 jam 

Hal ini dapat menyebabkan kerusakan 
mata permanen serta ketidaknyamanan 
pada mata Anda. Jangan pula memakai 
kacamata terlalu lama.
3. Kurangi penggunaan tetes mata
Mengurangi pemakaian obat tetes mata. 
Menggunakan tetes mata untuk 
mengatasi mata merah boleh saja, 
namun hanya sesekali. Jika berlebihan, 
itu malah akan merusak kesehatan mata 
Anda.
4. Gunakan mentimun 
Gunakan mentimun untuk mengompres 
kelopak mata Anda. Taruh irisan 
mentimun yang dingin dan lembut di atas 
kelopak mata selama 10 menit sebelum 
tidur di malam hari untuk mencegah 
bengkak.
5. Pakailah kacamata hitam pelindung 
UV
Gunakan lensa yang terpolarisasi, bukan 
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hanya sekadar lensa yang gelap. 
Kacamata hitam pelindung UV 
diperlukan untuk melawan paparan dari 
sinar matahari.
6. Hindari duduk terlalu lama di depan 
komputer
Untuk menjaga kesehatan mata, 
cobalah untuk tidak menghabiskan 
terlalu banyak waktu di depan layar 
komputer. Hal itu dapat membuat mata 
lelah. 
7. Kenakan kacamata di saat yang tepat
Pastikan untuk memakai kacamata atau 
memakai pelindung mata lainnya ketika 
bekerja di sekitar bahan kimia atau 
tempat dengan partikulat udara yang 
berbahaya.
8. Jangan membaca dalam cahaya 
redup
Untuk menjaga kesehatan mata, hindari 
membaca dalam cahaya lampu yang 
redup yang bisa menyebabkan 
ketegangan mata. Jika mata terasa 
lelah, berhenti untuk sementara waktu 

dan beristirahat.
9. Jangan langsung melihat cahaya yang 
terlalu terang
Jangan langsung melihat cahaya yang 
terlalu terang. Jangan fokuskan mata 
Anda pada sinar matahari, karena dapat 
merusak mata Anda.
10. Melatih mata dan membuatnya untuk 
bersantai
Cobalah memfokuskan mata pada suatu 
obyek yang dekat dengan Anda, sebuah 
obyek yang agak jauh. Ulangi proses ini 
beberapa kali.
Duduklah, tempatkan siku di pinggul, 
tutup mata dan tutup mata dengan 
telapak tangan Anda. Jauhkan telapak 
tangan yang menutupi mata Anda selama 
10 detik. Buka mata Anda dan ulangi 
seperlunya. 
Inilah sepuluh cara untuk menjaga 
kesehatan mata. Ingat, lebih baik 
mencegah daripada mengobati. Rawatlah 
mata Anda karena tanpa itu Anda tidak 
akan bisa melihat indahnya dunia. 

Wakil Ketua Badan Pemenangan 
Nasional pasangan Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno (BPN) Priyo Budi 
Santoso mengklarifikasi terkait 
pemberitaan yang menyebut pihaknya 
menolak jurnalis Najwa Shihab menjadi 
moderator debat kedua pilpres. Priyo 
menegaskan bahwa hingga saat ini 
pihaknya belum menentukan sikap 
terkait moderator debat kedua. Sebab, 
BPN belum menerima daftar usulan 
kandidat moderator dari pihak Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). "Saya hanya 
ingin menegaskan sampai hari ini kami 
belum menyikapi terhadap calon 
moderator karena sampai hari ini pihak 
KPU pun belum menyampaikan kepada 
kami kandidat-kandidat moderator," ujar 
Priyo dalam sebuah diskusi di media 
center pasangan Prabowo-Sandiaga, 
Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, 
Selasa (22/1/2019).
Capres Priyo menjelaskan, penentuan 
moderator debat kedua baru akan 
dibahas dan disepakati dalam rapat 

Tim Prabowo Tolak Najwa Jadi Moderator

pekan ini di KPU bersama timses kedua 
pasangan calon. Menurut Priyo, nama 
kandidat yang diusulkan sebagai 
moderator tidak hanya Najwa dan Tommy 
Tjokro. Ada pula Latief Siregar dari MNC, 
Retno Pinasti dari SCTV dan beberapa 
nama lainnya. Seluruh kandidat, kata 
Priyo akan dibahas oleh kedua timses 
saat rapat dengan KPU. "Jadi, BPN 
Prabowo-Sandi belum menyampaikan 
sikap untuk menolak kepada seseorang 
apalagi itu sekelas Najwa Shihab.
 Najwa Shihab adalah salah satu host TV 
dan presenter ternama yang sedang 
moncer dan kami menghormati 
reputasinya selama ini," kata Sekjen 
Partai Berkarya itu. Dalam sejumlah 
pemberitaan, juru bicara BPN Andre 
Rosiade menuturkan bahwa pihaknya 
menolak jika Najwa Shihab menjadi 
moderator debat kedua. Menurut Andre, 
rekam jejak Najwa selama ini terindikasi 
tak netral. Politisi Partai Gerindra itu pun 
meminta KPU sebaiknya mencari nama 
lain selain Najwa Shihab. 
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Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan 
memaparkan kronologi operasi tangkap 
tangan (OTT) terhadap Bupati Mesuji 
Khamami dan 10 orang lainnya. OTT 
itu berlangsung di tiga lokasi wilayah 
Provinsi Lampung, yaitu Bandar 
Lampung, Lampung Tengah, dan 
Mesuji. "Pada Rabu (23/1/2019) sekitar 
pukul 15.00 WIB tim KPK 
mengamankan TH (adik 
Khamami, Taufik Hidayat) 
di depan toko ban di 
Lampung Tengah. Dari 
lokasi tim mengamankan 
uang sebesar Rp 1,28 
miliar," kata Basaria dalam 
konferensi pers, di 
Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta, Kamis 
(24/1/2019). Uang 
tersebut dalam pecahan 
Rp 100 ribu yang diikat 
dan disimpan dalam 
kardus air mineral. Secara 
bersamaan, tim 
mengamankan dua orang, 
yaitu rekan Taufik 
bernama Mai Darmawan 
dan sopir Khamami. 
"Sebelumnya MD (Mai) 
dan K (pihak swasta, Kardinal) 
membawa uang SA (pengusaha, Sibron 
Azis) dari Bandar Lampung ke tempat 
TH (Taufik) di Lampung Tengah," ujar 
Basaria. Bupati Mesuji Khamami 
(menggunakan masker) tiba di Gedung 
Merah Putih Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis 
(24/1/2019). Uang tersebut sebelumnya 
dititipkan di toko ban sembari 
menunggu Taufik datang. Kemudian, 
uang dipindahkan ke bagasi mobil. 
Sekitar pukul 15.30 WIB, tim KPK 
bergerak ke jalan Bandar Jaya, 
Lampung Tengah dan mengamankan 
Kardinal yang merupakan perantara 
Sibron. "Pukul 15.50 WIB tim lainnya 
bergerak ke kantor milik SA (Sibron) di 
Jalan Harun II Tanjung Karang Timur 

Kronologi OTT Bupati Mesuji

Tanah Air

dan mengamankan SA bersama dua 
orang staf keuangan," kata dia. Baca 
juga: KPK Tetapkan Bupati Mesuji 
sebagai Tersangka Pada Kamis 
(24/1/2019) sekitar pukul 01.00 WIB, tim 
KPK bergerak ke rumah dinas Khamami 
dan mengamankannya. Kemudian, 
sekitar pukul 06.00 WIB, tim KPK 
mengamankan Sekretaris Dinas 

Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Rakyat (PUPR) 
Wawan 
Suhendra di 
kantornya. 
Tetapkan 5 
tersangka KPK 
menetapkan 
Khamami, 
Taufik dan 
Wawan sebagai 
tersangka. 
Ketiganya 
diduga sebagai 
penerima suap. 
Sementara, 
Sibron dan 
Kardinal juga 
menjadi 

tersangka karena diduga sebagai 
pemberi suap. Khamami diduga 
menerima uang sebesar Rp 1,28 miliar 
dari Sibron melalui beberapa 
perantara.Pemberian tersebut diduga 
terkait fee pembangunan proyek-proyek 
infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun 
anggaran 2018. "Diduga uang tersebut 
merupakan bagian dari permintaan fee 
proyek sebesar 12 persen dari total nilai 
proyek yang diminta melalui WS kepada 
rekanan calon pemenang atau pelaksana 
proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji 
sebelum lelang," papar Basaria. Basaria 
menyebutkan, diduga fee tersebut 
merupakan pembayaran fee atas 4 
proyek yang dikerjakan dua perusahaan 
Sibron. "Diduga fee proyek diserahkan 
kepada TH (Taufik) dan digunakan untuk 
kepentingan bupati," kata Basaria.
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Sultan Tengku Abdullah bin Sultan 
Ahmad Shah Pahang terpilih sebagai 
raja Malaysia yang baru pada Kamis 
(24/1) oleh anggota keluarga kerajaan 
Malaysia. Pemilihan raja ini dilakukan 
setelah pengunduran diri tak terduga 
dari raja sebelumnya.
“Secara resmi, Sultan Abdullah akan 
mengambil alih tahta pada 31 Januari 
untuk masa jabatan lima tahun,” kata 
Penjaga Segel Penguasa, Syed Danial 
Syed Ahmad.Sultan Perak Nazrin Shah 
telah terpilih sebagai wakil raja.
Sembilan rumah tangga kerajaan 
Malaysia bergiliran untuk memberikan 
seorang raja, yang dipilih melalui 
pemungutan suara dalam Dewan 
Penguasa, yang terdiri dari sembilan 
rumah tangga, yang sebagian besar 
dipimpin oleh seorang sultan.
Fungsi raja sebagian besar bersifat 
seremonial. Dia bertugas untuk 
melindungi Islam di negara mayoritas 
Muslim. Persetujuan raja diperlukan 
untuk penunjukan perdana menteri dan 
berbagai pejabat senior.Pertemuan 
khusus, yang dimulai pukul 11.15 waktu 
setempat di Istana Negara, diketuai 
oleh Sultan Mizan Zainal Abidin dari 
Terengganu. Delapan penguasa Melayu 

menyerahkan surat suara mereka selama 
proses pemilihan. Proses berakhir pada 
pukul 12.45 waktu setempat.Namun para 
jurnalis dan fotografer sudah mulai 
berkumpul di luar Istana sejak pukul 7 
pagi. Kebutuhan akan raja baru datang 
setelah mantan raja, Sultan Muhammad 
V, membuat langkah yang belum pernah 
terjadi sebelumnya untuk mundur pada 6 
Januari, setelah hanya dua tahun di atas 
takhta.Di bawah sistem monarki 
konstitusional Malaysia, pemilihan raja 
dilakukan secara rotasi setiap lima tahun. 
Sultan Pahang diyakini berada di urutan 
berikutnya, diikuti oleh Sultan 
Johor.Sultan Abdullah diproklamasikan 
sebagai penguasa Pahang pada 15 
Januari, menempatkannya sebagai 
pemimpin garis untuk dipilih sebagai raja. 
Dia ditunjuk untuk menggantikan 
ayahnya, Sultan Ahmad Shah yang 
sudah berusia 88 tahun mengalami “sakit 
parah”.Kenaikan Sultan Abdullah ke 
takhta Pahang dipandang sebagai tanda 
bahwa ia akan mengambil alih sebagai 
raja baru. Sultan Abdullah yang lahir pada 
30 Juli 1959, adalah anak keempat dan 
putra tertua Sultan Ahmad Shah dan 
almarhum Tengku Afzani Tengku 
Muhammad.

Sultan Pahang Jadi Raja Malaysia
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Kapolri Jenderal Tito Karnavian 
mengungkap pemicu terjadinya rotasi 
besar-besaran di jajaran elite Polri. 
Setidaknya ada dua Kepala Badan, 
satu Kepala Lembaga, dua Asisten 
Kapolri, dan lima Kapolda yang diganti 
secara bersamaan.Tito mengatakan, 
rotasi tersebut merupakan suatu hal 
yang biasa terjadi di Polri sebagai salah 
satu bentuk regenerasi. Rotasi pejabat 
teras Mabes Polri yang cukup strategis 
itu tentu tidak hanya berdampak pada 
internal Korps Bhayangkara, tapi juga 
masyarakat. Karena itu, rotasi tersebut 
dilakukan melalui proses dan 
pertimbangan yang matang."Polri 
bukan hanya milik satu orang, apalagi 
Kapolri. Kita memiliki sistem yang 
sudah baku, yang sudah standar, salah 
satunya mekanisme," ujar Tito dalam 
pidatonya di acara Sertijab 17 perwira 
tinggi Polri di Rupatama Mabes Polri, 
Jakarta Selatan, Kamis (24/1).Tito pun 
meminta semua media tidak membuat 
analisis sendiri terkait rotasi sejumlah 
jabatan strategis tersebut. Menurutnya, 
salah satu pemicu terjadinya rotasi di 
elite Polri adalah karena adanya dua 
pejabat yang sebentar lagi memasuki 
masa pensiun."Ini ditrigger adanya dua 
pejabat utama yang memasuki masa 
purnatugas, yaitu Pak Komjen Lutfi 
Lubihanto dan Pak Irjen Deden Juhara 
yang akan mengakhiri per tanggal 1 
Februari," tuturnya.Penanggalan 
jabatan Lutfi sebagai Kabaintelkam 
Polri dan Deden sebagai Asops Polri 
dianggap sebagai bentuk penghargaan 
atas kinerjanya selama ini dalam 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat (Harkamtibmas).
Selain itu, keduanya juga dianggap 
memiliki peran besar dalam kesuksesan 
operasi terorisme, separatisme, 
bencana alam, pengamanan pilkada 
serentak, Asian Games, Asian 
Paragames, IMF World Bank, dan 
sejumlah agenda besar.
"Makanya sebagai bentuk penghargaan 
saya adakan sertijab seminggu 

sebelum purna tugas. Terima kasih 
kepada dua senior saya," kata Tito.
Kosongnya dua jabatan strategis itu pun 
membuat gerbong pejabat teras Mabes 
Polri bergerak. Setidaknya ada 11 
pejabat baru yang dilantik dari 17 perwira 
tinggi Polri yang melaksanakan serah 
terima jabatan hari ini, antara lain:
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan 
(Kabaintelkam) Polri kini resmi dijabat 
Komjen Unggung Cahyono 
menggantikan Komjen Lutfi Lubihanto 
dalam rangka persiapan pensiun. Kepala 
Lembaga Pendidikan dan Latihan 
(Kalemdiklat) Polri dijabat Komjen Arief 
Sulistyanto menggantikan Komjen 
Unggung Cahyono.Kepala Badan 
Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri 
dijabat Irjen Idham Azis menggantikan 
Komjen Arief Sulistyanto. Sedangkan 
Kapolda Metro Jaya dijabat Irjen Gatot 
Eddy Pramono menggantikan Irjen 
Idham Azis.Asisten Kapolri Bidang 
Perencanaan dan Anggaran (Asrena) 
dijabat Irjen Agung Sabar Santoso 
menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono. 
Selanjutnya, Kapolda Sulawesi Selatan 
dijabat Irjen Hamidin menggantikan Irjen 
Umar Septono yang dimutasi menjadi 
Wakil Inspektur Pengawasan Umum 
(Wairwasum) Polri.Asisten Kapolri 
Bidang Operasi (Asops) dijabat Irjen 
Rudy Sufahriadi menggantikan Irjen 
Deden Juhara dalam rangka persiapan 
pensiun. Komandan Korps Brimob 
(Dankor Brimob) Polri dijabat Irjen Ilham 
Salahudin menggantikan Irjen Rudy 
Sufahriadi.Sementara Kapolda Bengkulu 
dijabat Brigjen Supratman menggantikan 
Brigjen Coki Manurung yang dimutasi 
menjadi Widyaiswara Utama Sespim 
Lemdiklat Polri. Kapolda Maluku Utara 
dijabat Brigjen Suroto menggantikan 
Brigjen M Naufal Yahya yang dimutasi 
menjadi Waketbidkermadianmas STIK 
Lemdiklat Polri.Kapolda Sulawesi Tengah 
dijabat Brigjen Lukman Wahyu Harianto 
menggantikan Brigjen Ermi Widyatno 
yang dimutasi menjadi Karobinopsnal 
Baharkam Polri.

Tanah Air

Alasan Tito Lakukan Mutasi Di Polri



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Kapolri Jenderal Tito Karnavian 
mengungkap pemicu terjadinya rotasi 
besar-besaran di jajaran elite Polri. 
Setidaknya ada dua Kepala Badan, 
satu Kepala Lembaga, dua Asisten 
Kapolri, dan lima Kapolda yang diganti 
secara bersamaan.Tito mengatakan, 
rotasi tersebut merupakan suatu hal 
yang biasa terjadi di Polri sebagai salah 
satu bentuk regenerasi. Rotasi pejabat 
teras Mabes Polri yang cukup strategis 
itu tentu tidak hanya berdampak pada 
internal Korps Bhayangkara, tapi juga 
masyarakat. Karena itu, rotasi tersebut 
dilakukan melalui proses dan 
pertimbangan yang matang."Polri 
bukan hanya milik satu orang, apalagi 
Kapolri. Kita memiliki sistem yang 
sudah baku, yang sudah standar, salah 
satunya mekanisme," ujar Tito dalam 
pidatonya di acara Sertijab 17 perwira 
tinggi Polri di Rupatama Mabes Polri, 
Jakarta Selatan, Kamis (24/1).Tito pun 
meminta semua media tidak membuat 
analisis sendiri terkait rotasi sejumlah 
jabatan strategis tersebut. Menurutnya, 
salah satu pemicu terjadinya rotasi di 
elite Polri adalah karena adanya dua 
pejabat yang sebentar lagi memasuki 
masa pensiun."Ini ditrigger adanya dua 
pejabat utama yang memasuki masa 
purnatugas, yaitu Pak Komjen Lutfi 
Lubihanto dan Pak Irjen Deden Juhara 
yang akan mengakhiri per tanggal 1 
Februari," tuturnya.Penanggalan 
jabatan Lutfi sebagai Kabaintelkam 
Polri dan Deden sebagai Asops Polri 
dianggap sebagai bentuk penghargaan 
atas kinerjanya selama ini dalam 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat (Harkamtibmas).
Selain itu, keduanya juga dianggap 
memiliki peran besar dalam kesuksesan 
operasi terorisme, separatisme, 
bencana alam, pengamanan pilkada 
serentak, Asian Games, Asian 
Paragames, IMF World Bank, dan 
sejumlah agenda besar.
"Makanya sebagai bentuk penghargaan 
saya adakan sertijab seminggu 

sebelum purna tugas. Terima kasih 
kepada dua senior saya," kata Tito.
Kosongnya dua jabatan strategis itu pun 
membuat gerbong pejabat teras Mabes 
Polri bergerak. Setidaknya ada 11 
pejabat baru yang dilantik dari 17 perwira 
tinggi Polri yang melaksanakan serah 
terima jabatan hari ini, antara lain:
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan 
(Kabaintelkam) Polri kini resmi dijabat 
Komjen Unggung Cahyono 
menggantikan Komjen Lutfi Lubihanto 
dalam rangka persiapan pensiun. Kepala 
Lembaga Pendidikan dan Latihan 
(Kalemdiklat) Polri dijabat Komjen Arief 
Sulistyanto menggantikan Komjen 
Unggung Cahyono.Kepala Badan 
Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri 
dijabat Irjen Idham Azis menggantikan 
Komjen Arief Sulistyanto. Sedangkan 
Kapolda Metro Jaya dijabat Irjen Gatot 
Eddy Pramono menggantikan Irjen 
Idham Azis.Asisten Kapolri Bidang 
Perencanaan dan Anggaran (Asrena) 
dijabat Irjen Agung Sabar Santoso 
menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono. 
Selanjutnya, Kapolda Sulawesi Selatan 
dijabat Irjen Hamidin menggantikan Irjen 
Umar Septono yang dimutasi menjadi 
Wakil Inspektur Pengawasan Umum 
(Wairwasum) Polri.Asisten Kapolri 
Bidang Operasi (Asops) dijabat Irjen 
Rudy Sufahriadi menggantikan Irjen 
Deden Juhara dalam rangka persiapan 
pensiun. Komandan Korps Brimob 
(Dankor Brimob) Polri dijabat Irjen Ilham 
Salahudin menggantikan Irjen Rudy 
Sufahriadi.Sementara Kapolda Bengkulu 
dijabat Brigjen Supratman menggantikan 
Brigjen Coki Manurung yang dimutasi 
menjadi Widyaiswara Utama Sespim 
Lemdiklat Polri. Kapolda Maluku Utara 
dijabat Brigjen Suroto menggantikan 
Brigjen M Naufal Yahya yang dimutasi 
menjadi Waketbidkermadianmas STIK 
Lemdiklat Polri.Kapolda Sulawesi Tengah 
dijabat Brigjen Lukman Wahyu Harianto 
menggantikan Brigjen Ermi Widyatno 
yang dimutasi menjadi Karobinopsnal 
Baharkam Polri.

Tanah Air

Alasan Tito Lakukan Mutasi Di Polri



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Kisruh 'kudeta' kursi kepresidenan 
Venezuela kian panas setelah Presiden 
Majelis Nasional, Juan Guaido, 
mendeklarasikan diri sebagai pemimpin 
interim di tengah gelombang protes anti-
Nicolas Maduro.
Polemik ini sebenarnya bermula ketika 
Venezuela menggelar pemilihan umum 
pada 20 Mei 2018. Saat itu, popularitas 
Maduro terpuruk di tengah protes 
masyarakat yang menganggapnya 
gagal membawa Venezuela keluar dari 
krisis.Di bawah pemerintahannya, 
Venezuela mengalami hiperinflasi 
hingga 10 juta persen, krisis produksi 
minyak, tingkat kelaparan dan 
kriminalitas yang tinggi, hingga berujung 
pada kemiskinan.Ia pun disebut 
menghalalkan segala cara untuk 
memenangkan pemilu, dimulai dengan 
pembentukan Majelis Konstituen pada 
Agustus 2017. Kewenangan majelis 
tersebut dapat menggantikan parlemen 
di bawah Majelis Nasional yang saat itu 
dikuasai oposisi.Sejumlah kejanggalan 
pada pilpres itu kemudian mulai menuai 
kecurigaan berbagai pihak, termasuk 
tanggal penyelenggaraannya. Awalnya, 
pemilu dijadwalkan digelar pada 
Desember 2018, tapi kemudian 

dipercepat menjadi 22 April hingga 20 
Mei 2018.Sejak Februari 2018, 
pemimpin koalisi oposisi Venezuela 
menyatakan akan memboikot pilpres. 
Mereka percaya pilpres tersebut sudah 
diatur untuk memenangkan Maduro.
Maduro akhirnya memenangkan pilpres 
2018 dengan perolehan 67,7 persen 
suara dan kembali memegang 
kekuasaan hingga 2025.
Namun, sejumlah analisis dan jajak 
pendapat menunjukkan bahwa pemilu 
tersebut merupakan pilpres dengan 
angka pemilih terendah di era demokrasi 
negara tersebut.Dengan 92 persen 
suara terhitung, koalisi oposisi Broad 
Front mengklaim hanya sekitar 30 
persen masyarakat Venezuela yang 
memberikan suaranya dalam pilpres 
2018.Dua kandidat lawan Maduro di 
pilpres, yakni Henri Falcon dan Javier 
Bertucci, menolak hasil pilpres tersebut 
dan menyatakan bahwa proses pemilu 
tidak sah. 
Falcon mengecam pilpres tersebut 
sebagai pemilu sistematis. Ia menuding 
pemerintah memberikan imbalan agar 
masyarakat memilih Maduro, dan 
pengawas pemilu dilarang mengawasi di 
banyak tempat pemilihan.

Kisruh “Kudeta” Venezuela
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) 
menjadwalkan pemeriksaan terhadap 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo 
Kumolo, Jumat (25/1/2019). Tjahjo 
rencananya diperiksa sebagai saksi 
dalam kasus dugaan suap pada proses 
perizinan proyek pembangunan 
Meikarta di Cikarang, Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat. "Hari ini Tjahjo 
Kumolo, Mendagri 
diagendakan 
sebagai saksi 
untuk NHY 
(Neneng 
Hassanah Yasin) 
Bupati Bekasi," 
kata Juru Bicara 
KPK Febri 
Diansyah saat 
dikonfirmasi, 
Jumat. 
Sebelumnya Febri 
pernah 
mengatakan, KPK 
akan mencermati 
keterangan 
Neneng soal 
Tjahjo dalam 
persidangan kasus dugaan suap 
perizinan proyek Meikarta itu. Dalam 
persidangan pada hari Senin 
(14/1/2019), di Pengadilan Tipikor 
Bandung, Neneng menyebut nama 
Tjahjo saat menjawab pertanyaan jaksa 
KPK perihal rapat pembahasan Izin 
Pemanfaatan Penggunaan Tanah 
(IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 
84,6 hektar. Neneng mengatakan, 
Tjahjo meminta agar dirinya membantu 
perizinan megaproyek Meikarta."Tentu 
kami mencermati terlebih dahulu fakta-
fakta di persidangan tersebut dan juga 
melihat fakta yang terkait lain di tahap 
penyidikan yang sekarang juga sedang 
berjalan karena sebelumnya kami kan 
sudah melakukan pemeriksaan 
terhadap Dirjen Otda," kata Febri. 
Beberapa waktu lalu, Tjahjo pernah 
mengklarifikasi keterangan Neneng 
tersebut. "Terkait Bu Neneng, saya 

KPK Panggil Mendagri Terkait Meikarta
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telepon juga, sedang dalam rapat terbuka 
di Kemendagri yang membahas soal 
Meikarta sehingga di situ sudah 
disimpulkan, ditegaskan bahwa yang 
berwenang memberi izin itu adalah Bupati 
atas laporan Dirjen Otda," kata Tjahjo 
saat ditemui di Hotel JS Luwansa, 
Jakarta, Selasa (15/1/2019). Saat 

berbicara via 
telepon Dirjen 
Otda Soni 
Sumarsono, kata 
Tjahjo, ia meminta 
Neneng agar 
menyelesaikan 
polemik perizinan 
proyek Meikarta 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku.
 "Saya telepon 
Bupati harus 
selesai clear 
sesuai ketentuan 
yang ada, sesuai 
PTSP (Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu).

 Ya dibantu segera proses izinnya dan dia 
kan sudah menjelaskan di pengadilan dia 
jawab siap sesuai dengan peraturan, 
kan," papar Tjahjo.Menurut Tjahjo, pada 
waktu itu ia menekankan kepada 
Pemerintah Kabupaten Bekasi dan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar 
polemik perbedaan kewenangan 
menghambat investasi proyek tersebut 
diselesaikan. "Dibantu supaya cepat 
selesai, ini investasi yang besar di daerah 
terhambat karena masing-masing 
tumpang tindih, izinnya, maka 
Kemendagri berinisiatif mengundang 
gubernur dan pemerintah kabupaten atas 
saran RDP (Rapat Dengar Pendapat) 
DPR," kata Tjahjo. "Jangan sampai 
investasi itu terhambat karena itu 
investasi di daerah harus didorong. Tetapi 
sesuai aturan. Soal kemudian dalam 
proses ada kasus oleh KPK ya itu bukan 
kewenangan saya," lanjut dia.
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Dewan Pemilihan Nasional (CNE), 
yang bertugas mengawasi pemilihan di 
Venezuela, diklaim tak bertugas 
dengan semestinya lantaran 
dikendalikan oleh simpatisan Maduro.
Negara-negara seperti AS, Australia, 
hingga organisasi 
internasional 
mulai dari 
Perserikatan 
Bangsa Bangsa, 
Uni Eropa, 
hingga 
Organisasi 
Negara Amerika 
pun meragukan 
keabsahan 
pilpres 
itu.Meskipun 
menuai banyak 
kritik, Maduro 
tetap disumpah 
kembali menjadi 
presiden 
Venezuela pada 
10 Januari 
2019.Semenjak 
Maduro 
mengambil 
sumpah, 
berbagai aksi 
protes melawan pemerintahannya 
menyemut di berbagai penjuru negara.
Sehari setelah Maduro resmi menjadi 
presiden, Guaido mengadakan 
demonstrasi di Caracas. Saat itu, 
Majelis Nasional menyatakan Guaido 
sebagai sosok presiden interim 
Venezuela sesuai konstitusi. 
Pernyataan tersebut dijawab dengan 
cibiran Maduro yang menyebut Guaido 
dengan sebutan 'bocah'. Menteri 
Kekuatan Populer untuk Layanan 
Penjara Venezuela, Iris Varela, bahkan 
mengaku telah menyiapkan sel penjara 
untuk oposisi tersebut.
Pada 13 Januari, Guaido ditahan oleh 
Layanan Intelijen Bolivarian (SEBIN) 
selama 45 menit. Beberapa hari 
setelah itu, sekelompok mantan tentara 
dan polisi di Peru mengumumkan 
dukungan mereka untuk Guaido, diikuti 
dengan demonstrasi dukungan ribuan 
warga di Carabobo, Valencia, dan kota-

kota lain.
Rentetan protes terus bergulir hingga 
kini, dengan dukungan dari berbagai 
pejabat tinggi negara-negara lain, 
termasuk Presiden AS, Donald Trump, 
dan wakilnya, Mike Pence.

Setidaknya 13 
orang 
dilaporkan 
tewas dalam 
dua hari 
demonstrasi 
besar-besaran 
melawan 
Maduro, Senin 
pekan ini. Di 
hari yang 
sama, 27 
personel 
militer ditahan 
otoritas 
Venezuela 
karena 
menyatakan 
keinginan 
membelot.
Dalam sebuah 
video, puluhan 
tentara itu 
mengajak 
masyarakat 

untuk mendukung mereka dengan 
menggelar aksi pada Senin (21/1). Para 
warga pun turun ke jalan, menggelar aksi 
yang kemudian berujung ricuh.
Demonstrasi ini disebut-sebut sebagai 
bentrokan paling signifikan antara 
pemerintah dan oposisi setelah protes 
sebelumnya yang menewasan 125 orang 
antara April dan Juli 2017.
Di tengah kisruh ini, pemimpin Majelis 
Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan 
diri sebagai presiden interim Venezuela 
dan langsung mendapatkan dukungan 
dari Trump dan sejumlah pemimpin 
negara Amerika Latin lainnya.
Menurut Trump, Majelis Nasional 
pimpinan Guiado adalah satu-satunya 
lembaga pemerintah yang sah pilihan 
rakyat Venezuela.
Di tengah ketidakjelasan kepemimpinan 
ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa 
meminta Venezuela menggelar dialog 
untuk menghindari krisis politik. 

Presiden Rusia Vladimir Putin secara 
resmi menyatakan dukungan terhadap 
Nicolas Maduro sebagai presiden yang 
sah di Venezuela.
"Rusia menyatakan dukungannya 
kepada pemerintah Venezuela yang sah 
dalam konteks krisis politik domestik 
yang diprovokasi dari luar," kata Putin 
seperti dilansir AFP, Kamis (24/1).
Putin mengatakan bahwa setiap 
intervensi negara lain di Venezuela 
melanggar norma-norma dasar hukum 
internasional.
Maduro, menurut Rusia, berterima kasih 
terhadap Putin atas posisinya pada 
krisis yang sedang berlangsung.
Sebelum Putin, Presiden Turki, Recep 
Tayyip Erdogan, menyatakan 
dukungannya bagi Nicolas Maduro.
"Presiden kami memberikan dukungan 
Turki kepada Presiden Venezuela 
Nicolas Maduro dan berkata, ' 
Saudaraku Maduro! Berdiri tegak, kami 
berdiri di samping Anda!" kata juru 
bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, melalui 
akun Twitter pribadinya, Kamis (24/1).
Di antara negara-negara Amerika Latin 
dan Amerika Selatan, ada pula yang 
mendukung Maduro, seperti Meksiko 
dan Bolivia.
Inggris Dukung Oposisi
Inggris memutuskan untuk tak lagi 
mengakui Nicolas Maduro sebagai 
Presiden Venezuela yang sah. 
Pemerintah Inggris resmi mendukung 
pemimpin oposisi Juan Guaido yang 
sudah mendaklarasikan diri sebagai 
presiden sementara Venezuela.
"Inggris percaya Juan Guaido adalah 
orang yang tepat untuk membawa 
Venezuela maju," kata Menteri Luar 
Negeri Inggris Jeremy Hunt seperti 
dilaporkan AFP, Kamis (24/1)
Ingrris, kata Hunt, akan berada di 
barisan negara-negara yang yang 
sudah mendukung Guaido seperti 
Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan 
Argentina, Kolombia, Chile, dan Peru.
Guaido Dikecam Lakukan Kudeta
Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir 

Padrino menuduh Juan Guaido 
melakukan kudeta dengan menyatakan 
dirinya bertindak sebagai presiden yang 
menentang Presiden Nicolas Maduro.
Padrino mengatakan Guaido, presiden 
Majelis Nasional yang dikendalikan 
oposisi, sedang mencoba kudeta 
"melawan demokrasi, terhadap konstitusi 
kita, terhadap Presiden Nicolas Maduro: 
presiden yang sah."
Tidak mungkin bagi Turki untuk 
menyetujui perkembangan di Venezuela, 
Presiden Turki Tayyip Erdogan 
mengatakan pada hari Kamis, 
menambahkan bahwa dia percaya 
rakyat Venezuela akan terus mendukung 
Presiden Nicolas Maduro.
Kisruh yang berujung 'kudeta' ini 
sebenarnya bermula ketika Venezuela 
menggelar pemilihan umum pada 20 Mei 
2018. 
Saat itu, popularitas Maduro terpuruk di 
tengah protes masyarakat yang 
menganggapnya gagal membawa 
Venezuela keluar dari krisis.
Rentetan protes terus bergulir hingga 
kini, dengan dukungan dari berbagai 
pejabat tinggi negara-negara lain, 
termasuk Presiden AS, Donald Trump, 
dan wakilnya, Mike Pence.
Setidaknya 13 orang dilaporkan tewas 
dalam dua hari demonstrasi besar-
besaran melawan Maduro, Senin pekan 
ini. Di hari yang sama, 27 personel 
militer ditahan otoritas Venezuela karena 
menyatakan keinginan membelot.
Di tengah kisruh ini, pemimpin Majelis 
Nasional, Juan Guaido, 
mendeklarasikan diri sebagai presiden 
interim Venezuela dan langsung 
mendapatkan dukungan dari Trump dan 
sejumlah pemimpin negara Amerika 
Latin lainnya.
Menurut Trump, Majelis Nasional 
pimpinan Guiado adalah satu-satunya 
lembaga pemerintah yang sah pilihan 
rakyat Venezuela. Sementara 
Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta 
Venezuela menggelar dialog untuk 
menghindari krisis politik.

Putin Dukung Maduro
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Tabloid 'Indonesia Barokah' bermuatan 
isu seputar pasangan calon presiden 
dikirim ke sejumlah daerah melalui 
pengiriman Pos. Tabloid itu dialamatkan 
ke masjid-masjid. Siapa yang 
mengirim?
Bawaslu 
Banten 
memperkiraka
n ada 1.000 
eksemplar 
tabloid 
'Indonesia 
Barokah' di 
Kota Serang 
dan 
Kabupaten 
Serang. 
Tabloid ini 
mulai disebar 
ke pesantren 
dan masjid 
pada Rabu 
(23/1) melalui 
PT Pos 
Indonesia.
Komisioner 
Bawaslu 
Banten Bidang 
Pengawasan 
Nuryati 
Solapari 
mengatakan 
pihaknya telah berkoordinasi dengan 
PT Pos untuk menghentikan 
pengiriman. Pagi tadi saja, katanya ada 
10 paket yang isinya 1.000 eksemplar 
yang belum dikirim untuk ke Kecamatan 
Cikande, Kopo, Padarincang, dan 
beberapa wilayah lain di SerangSelain 
di Banten, tabloid itu dikirim ke daerah 
lain di Jawa. Pengirimannya juga 
melalui Pos.Di tabloid tersebut tertulis 
alamat redaksi berada di Jalan 
Kerenkemi, Rawa Bacang, Jatirahayu, 
Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. 
Lewat aplikasi Google Maps, detikcom 
meluncur ke Jalan H Kerenkemi, 
tepatnya di RT 007 RW 013, Kelurahan 
Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, 

 Tabloid Indonesia Barokah Menjalar Via Pos

Kota Bekasi, sesuai titik koordinat. 
detikcom bertanya ke sana-kemari, warga 
setempat mengaku tidak tahu alamat 
redaksi tabloid yang dimaksud. Menurut 
salah seorang warga bernama Tati, ada 
sejumlah orang yang juga mencari alamat 

redaksi tabloid 
'Indonesia 
Barokah'. 
“Sudah 
banyak yang 
nyari. Dari 
kemarin sudah 
ada empat 
orang yang 
nyari juga. 
Tapi kita 
nggak tahu 
yang nyari ini 
siapa kemarin. 
Dan kita 
nggak tahu 
mereka siapa 
yang bikin 
tabloid ini," 
ujar Tati.Saat 
dimintai 
konfirmasi 
nama-nama 
dewan redaksi 
di tabloid 
'Indonesia 
Barokah', Tati 

juga mengaku tidak tahu. Termasuk 
pemimpin umum tabloid tersebut, yang 
tertulis Moch Shaka Dzulkarnaen.Warga 
Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, 
merasa geram karena wilayahnya dicatut 
untuk kampanye negatif. Ketua RT 007 
RW 013, Sarsono menegaskan alamat 
tabloid tersebut fiktif."Jadi begini, bagi 
saya orang yang cantumin ini (alamat) 
provokator, pengecut, ini fiktif. Kenapa 
saya bilang fiktif, karena saya dipilih 
warga kan jadi biar menjaga keamanan, 
bisa damai. Kalau tabloid ini kan 
pengacau negara, sudah melebihi PKI, ini 
mengacau doang tapi pengecut, nggak 
berani tampilkan alamat yang jelas," ujar 
Sarsono di rumahnya.

Tanah air



2930 www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 215-271-3057

Email ke : redaksi@sipbulletin.com

Tabloid 'Indonesia Barokah' bermuatan 
isu seputar pasangan calon presiden 
dikirim ke sejumlah daerah melalui 
pengiriman Pos. Tabloid itu dialamatkan 
ke masjid-masjid. Siapa yang 
mengirim?
Bawaslu 
Banten 
memperkiraka
n ada 1.000 
eksemplar 
tabloid 
'Indonesia 
Barokah' di 
Kota Serang 
dan 
Kabupaten 
Serang. 
Tabloid ini 
mulai disebar 
ke pesantren 
dan masjid 
pada Rabu 
(23/1) melalui 
PT Pos 
Indonesia.
Komisioner 
Bawaslu 
Banten Bidang 
Pengawasan 
Nuryati 
Solapari 
mengatakan 
pihaknya telah berkoordinasi dengan 
PT Pos untuk menghentikan 
pengiriman. Pagi tadi saja, katanya ada 
10 paket yang isinya 1.000 eksemplar 
yang belum dikirim untuk ke Kecamatan 
Cikande, Kopo, Padarincang, dan 
beberapa wilayah lain di SerangSelain 
di Banten, tabloid itu dikirim ke daerah 
lain di Jawa. Pengirimannya juga 
melalui Pos.Di tabloid tersebut tertulis 
alamat redaksi berada di Jalan 
Kerenkemi, Rawa Bacang, Jatirahayu, 
Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. 
Lewat aplikasi Google Maps, detikcom 
meluncur ke Jalan H Kerenkemi, 
tepatnya di RT 007 RW 013, Kelurahan 
Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, 

 Tabloid Indonesia Barokah Menjalar Via Pos

Kota Bekasi, sesuai titik koordinat. 
detikcom bertanya ke sana-kemari, warga 
setempat mengaku tidak tahu alamat 
redaksi tabloid yang dimaksud. Menurut 
salah seorang warga bernama Tati, ada 
sejumlah orang yang juga mencari alamat 

redaksi tabloid 
'Indonesia 
Barokah'. 
“Sudah 
banyak yang 
nyari. Dari 
kemarin sudah 
ada empat 
orang yang 
nyari juga. 
Tapi kita 
nggak tahu 
yang nyari ini 
siapa kemarin. 
Dan kita 
nggak tahu 
mereka siapa 
yang bikin 
tabloid ini," 
ujar Tati.Saat 
dimintai 
konfirmasi 
nama-nama 
dewan redaksi 
di tabloid 
'Indonesia 
Barokah', Tati 

juga mengaku tidak tahu. Termasuk 
pemimpin umum tabloid tersebut, yang 
tertulis Moch Shaka Dzulkarnaen.Warga 
Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, 
merasa geram karena wilayahnya dicatut 
untuk kampanye negatif. Ketua RT 007 
RW 013, Sarsono menegaskan alamat 
tabloid tersebut fiktif."Jadi begini, bagi 
saya orang yang cantumin ini (alamat) 
provokator, pengecut, ini fiktif. Kenapa 
saya bilang fiktif, karena saya dipilih 
warga kan jadi biar menjaga keamanan, 
bisa damai. Kalau tabloid ini kan 
pengacau negara, sudah melebihi PKI, ini 
mengacau doang tapi pengecut, nggak 
berani tampilkan alamat yang jelas," ujar 
Sarsono di rumahnya.

Tanah air



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25

Hubungi : 267 - 235 - 3359



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25

Hubungi : 267 - 235 - 3359


