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Money Grams $1 = Rp 13.611.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 13.900.-

Edisi 1107

Ucapan Ahok sebelum dipenjara yang 
mengatakan, "Percayalah, sebagai 
penutup, 
kalau Anda 
menzalimi 
saya, yang 
Anda lawan 
adalah Tuhan 
Yang Maha 
Kuasa, Maha 
Esa. Saya 
akan 
buktikan satu 
per satu 
dipermalukan
. Terima 
kasih." Pada 
hari Senin, 
28 Januari 
2019 kemarin, Ahmad Dhani resmi 
divonis 1,6 tahun penjara oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan dalam kasus ujaran kebencian. 
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) 

Jakarta Selatan 
menjatuhkan vonis 
hukuman penjara 
selama satu tahun 
enam bulan 
kepada terdakwa 
Ahmad Dhani. 
"Menjatuhkan 
pidana penjara 
kepada terdakwa 
Ahmad Dhani 
Prasetyo dengan 
hukuman penjara 
selama satu tahun 
enam bulan," ujar 
Hakim Ketua 
Ratmoho dalam 

persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin 
(28/1/2019). Vonis majelis hakim lebih 

Ahmad Dhani
Di Penjara 18 Bulan

Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm
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rendah dari tuntutan jaksa penuntut 
umum (JPU) yang menunut Dhani 
dihukum dua tahun penjara. Hakim 
menilai Dhani melanggar Pasal 45A 
Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUH. 
Ratmoho menyatakan bahwa Dhani 
terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana 
dengan sengaja dan tanpa hak 
menyuruh melakukan, menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku, agama, ras, dan antargolongan. 
Majelis hakim juga menyita barang 
bukti berupa satu buah flash disk 
berisi screenshoot twit akun Twitter 
@AHMADDHANIPRAT, satu telepon 
seluler berikut simcard, akun Twitter 
@AHMADDHANIPRAST beserta e-
mail untuk disita dan dimusnahkan. 
Dalam dakwaan jaksa, ada tiga twit 
yang diperkarakan jaksa pada akun 

Twitter @AHMADDHANIPRAST. Twit itu 
diunggah pada rentang waktu Februari-
Maret 2017 yang diduga berbau sentimen 
suku, agama, ras, dan antar-golongan 
(SARA). Kicauan-kicauan Dhani itu 
diunggah seorang admin, Suryopratomo 
Bimo. Sebagai admin Twitter, 
Suryopratomo digaji Rp 2 juta per bulan. 
Sementara Dhani mengakui menulis 
hanya satu dari tiga twit yang 
diperkarakan, yakni twit yang diunggah 
Dhani pada 6 Maret 2017. Ia membantah 
menulis dua twit lainnya yang diunggah 
pada 7 Februari 2017 dan 7 Maret 2017. 
Dalam penjelasannya, Dhani mengatakan 
bahwa twit yang diunggah pada 7 Februari 
ditulis oleh Fahrul Fauzi Putra, salah satu 
timses Dhani di Pilkada Kabupaten Bekasi 
yang diberi kewenangan untuk memegang 
handphone  Dhani. Saat itu, Dhani sedang 
mengikuti Pilkada Kabupaten Bekasi 
sebagai calon wakil bupati mendampingi 
calon bupati Saduddin. Sementara twit 
tertanggal 7 Maret ditulis oleh Ashabi 
Akhyar, juga salah satu relawan yang 
mendukung dan mendapat wewenang 
untuk memegang handphone Dhani 
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selama menjadi calon wakil bupati. 
Kasus ini bermula saat Dhani berkicau 
melalui akun Twitter. 3 Cuitan yang 
diperkarakan adalah : Cuitan pertama 
berbunyi 'Yang menistakan agama si 
Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin.' 
Cuitan kedua berbunyi 'Siapa saja 
dukung penista agama adalah bajingan 
yang perlu diludahi mukanya - ADP.' 
Cuitan ketiga berbunyi 'Kalimat sila 
pertama KETUHANAN YME, PENISTA 
Agama jadi Gubernur...kalian 
WARAS??? - ADP. Atas perbuatannya, 
Ahmad Dhani langsung ditahan usai 
mendapat vonis satu tahun enam bulan 
penjara oleh majelis hakim. Dhani 
dibawa menggunakan mobil tahanan 
setelah sidang vonis selesai. Ahmad 
Dhani akan langsung menjalani 
penahanan di Rutan Cipinang, Jakarta 

Timur. Penahanan Ahmad Dhani 
merupakan perintah hakim dalam amar 
putusan kasus ujaran kebencian terkait 
SARA. "Rutan Cipinang," kata jaksa 
penuntut umum perkara Ahmad Dhani, 
Sarwoto. Tanpa menunggu lama-lama, 
tak seperti Buni Yani, kini ADP langsung 
merasakan nikmatnya hotel prodeo gratis. 
Dhani menghadapi vonis hakim 
didampingi oleh pengacara dan 
keluarganya. Dia datang ke gedung PN 
Jaksel bersama istrinya Mulan Jameela 
dan anaknya Abdul Qodil Jailani alias Dul. 
Beginilah dinamika kehidupan. Kadang 
diatas dan kadang dibawah. Semua harus 
dijalani tanpa ada rasa mengeluh. 
Begitupun  Ahmad Dhani yang terkenal 
sebagai musisi papan atas Indonesia. 
Menciptakan banyak lagu dan tergabung 
dalam band besar bernama Dewa 19. 
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Hingga akhirnya harus menerima 
vonis hakim dan harus mendekam 
dalam penjara. Ahmad Dhani sedang 
memetik hasil tanamannya sendiri, 
tanaman kebencian yang sengaja 
disebarkan dengan harapan mampu 
tumbuh subur di kebun Indonesia 
tercinta ini. Ujaran-ujaran kebencian 
(terlebih terhadap Ahok dan Jokowi) 
menjadi senjata andalan Ahmad Dhani 
untuk meraih perhatian. Dan jika 
dibiarkan, maka bukan hal yang 
mustahil ujaran-ujaran kebencian itu 
menyebabkan terjadinya benturan 
antar masyarakat. Maka sudah layak 
dan sesuai dengan perbuatannya, jika 
hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan 
hukuman penjara 18 bulan, meskipun 
banyak rakyat menganggap itu masih 

terlalu ringan. Bagaimana tidak, jika akibat 
ujaran kebencian itu sudah mengarah 
pada perpecahan anak bangsa. Tetapi, 
bagaimanapun dan berapapun 
hukumannya, yang penting siapapun 
berani melakukan sesuatu maka harus 
punya keberanian bertanggung jawab. 
Paling menarik disini adalah, dia dipenjara 
karena 3 cuitan, lho padahal kasusnya 
ADP itu banyak banget yang antri, 
misalnya : kasus penghinaan kepala 
negara, kasus kata Idiot yang terjadi di 
Surabaya 26 agustus 2018, kasus 
penipuan utang 200 juta 26 september 
2018. Lihatlah satu persatu kasus, semua 
telah diproses. Memang waktunya lama, 
begitulah proses hukum, tak ada yang 
instan, (cuman kasus Ahok yang terjadi 
instant) jadi jangan memaksakan, kenapa 
kok Buni Yani belum ditahan sampai 
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sekarang? Fadli zon dengan hoax 
Ratna, dan satu koloninya yang juga 
sejenis menyebarkan hoax. Kenapa 
belum ditahan? Semua itu butuh 
proses. Lihat ini ADP contoh 
kasusnya saja yang lama banget, apa 
kalian ingat soal 3 cuitan ini? Lha kita 
pasti lupa, wong sudah lama banget. 
Perjalanan kasus ujaran kebencian 
yang menyeret nama Dhani ini 
memang cukup panjang. Dhani 
mencuitkan twit yang dianggap 
mengandung ujaran kebencian 
melalui adminnya yang bernama 
Bimo. Dhani kemudian dilaporkan 
oleh Ketua BTP Network Jack Lapian. 
Dhani ditetapkan menjadi tersangka 
sejak 23 November 2017. Ia 
kemudian disidang perdana pada 16 
April 2018. Pada sidang berikutnya 
pada 26 November 2018, ia dituntut 2 
tahun penjara. Pada 17 November 
2018, ia membacakan pledoi 
pembelaannya. Dan akhirnya, 28 

Januari 2019 kemarin, ia divonis 18 bulan 
penjara. Begitu divonis, Dhani langsung 
ditahan oleh pihak kepolisian. Kini Ahmad 
Dhani harus menelan akar kepahitan 
dalam hidupnya. Akibat salah kaprah 
dalam berpolitik dengan wajah pucat pasi 
dan sorot mata ketakutan yang tersirat di 
raut wajahnya, Ahmad Dhani harus 
menerima kenyataan pahit mendekam di 
balik jeruji besi. Orang ini sebenarnya 
sangat cerdas dalam bermusik. Dia telah 
menghasilkan karya-karya berkualitas dan 
terlaris sepanjang masa. Ahmad Dhani 
adalah musisi berbakat dan memiliki 
talenta yang unik di bidang musik. Karya-
karyanya unik, sarat dengan seni 
berkualitas tinggi. Namun itu dulu. Kini 
semuanya adalah masa lalu. Ini adalah 
pelajaran yang sangat berharga bagi 
dirinya yang angkuh. Bikin diri sudah 
kayak orang jagoan yang kebal hukum 
saja dengan menebar kebencian dan 
fitnah yang tiada henti. Cara 
berinteraksinya di media sosial sengaja dia 
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setting sedemikian rupa untuk 
memancing emosi orang lain. 
Manuver-manuver Ahmad Dhani 
selama ini jelas-jelas sangat 
meresahkan dengan sengaja 
membuat kegaduhan politik untuk 
menggerogoti pemerintahan Jokowi 
dengan cara memanipulasi agama 
untuk kepentingan politik terselubung 
yang ia usung. Tindak tanduknya tidak 
menunjukan prilaku sebagai seorang 
musisi yang menyuarakan kebenaran 
dengan pola berpikir yang 
berwawasan luas, bersikap terbuka, 
serta menghargai keberagaman dan 
pluralisme di negeri ini. Berbagai 
upaya yang melanggar dia lakukan 
untuk menyerang Jokowi dengan 
melontarkan ujaran kebencian yang 
bernuansa provokasi untuk 
memprovokasi umat Islam, menebar 
kebencian, bertindak intoleran, 
bersikap kurang ajar, berperilaku 
arogan, serta berbuat semaunya saja. 

Sok moralis, lapar citra diri dan ingin 
dianggap, dengan kata lain atau bahasa 
gamblangnya, kurang wawasan serta 
kurangnya kemampuannya dalam berpikir 
dan menganalisa akan dampak dan efek 
hukum yang akan menimpanya. Dulu 
Akhmad Dhani ini koar-koar bahwa dia 
sudah 12 kali jadi tersangka, tapi belum 
ditangkap juga seolah-olah mau menghina 
para penegak hukum di Negara ini bahwa 
status tersangka bagi dirinya adalah gertak 
sambal doang. Mungkin dipikirnya bergaul 
dengan Prabowo Subianto maka para 
penegak hukum akan ngeper sama dia. 
Sekarang baru dia kena batunya. Lain kali 
jangan main-main dengan hukum. Karena 
hukum tabur tuai itu tak pernah ingkar janji. 
Barang siapa menabur angin, maka ia 
akan menuai badai. Barang siapa menabur 
badai, maka ia akan menuai bencana. 
Barang siapa menabur bencana, maka ia 

akan menuai malapetaka. INGAT 
Hukum karma tak pernah ingkar 
janji.
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Venezuela resmi mencekal pemimpin 
oposisi yang mendeklarasikan diri 
sebagai presiden interim secara 
sepihak, Juan Guaido, bepergian ke 
luar negeri pada Selasa (29/1).
Presiden pengadilan tinggi Venezuela, 
Maikel Moreno, mengatakan bahwa 
Guaido dilarang ke luar negeri karena 
sedang menjadi target penyelidikan. 
"(Juan Guaido) dilarang meninggalkan 
negara hingga akhir masa 
penyelidikan (karena) menyebabkan 
ancaman terhadap perdamaian 
negara," ujar Moreno sebagaimana 
dikutip AFP.Moreno juga 
mengonfirmasi bahwa semua akun 
bank Guaido akan dibekukan demi 
menghindari transaksi yang tidak 
diinginkan.Keputusan ini diambil tak 
lama setelah Jaksa Agung Venezuela, 
Tarek William Saab, meminta 
Mahkamah Agung mencekal dan 
membekukan aset Guaido.
Menurut Saab, permintaan itu 
merupakan bagian dari penyelidikan 
atas badan parlemen Venezuela yang 
juga dipimpin Guaido, Majelis Umum.

Juan Guaido Di Cekal Ke Luar Negeri

Permintaan ini diajukan setelah Amerika 
Serikat menyatakan telah memindahkan 
kendali akun-akun Venezuela di bank AS 
ke Guaido untuk menghindari 
penyalahgunaan oleh Presiden Nicolas 
Maduro yang sudah didesak 
mundur.Guaido sendiri juga mengatakan 
bahwa ia akan mengambil alih aset 
Venezuela di luar negeri agar Maduro 
tidak mengurasnya.
Ia pun mengaku tidak terkejut dengan 
permintaan Saab sebagai loyalis Maduro 
untuk mencekal dan membekukan 
asetnya.“Hanya ancaman baru bagi saya, 
bagi parlemen, bagi petugas pelaksana 
presiden republik ini. 
Tak ada yang baru," ujar Guaido di 
hadapan Majelis Nasional.
Guaido mendeklarasikan diri sebagai 
presiden interim pada 23 Januari lalu, di 
tengah demonstrasi anti-Maduro besar-
besaran di berbagai penjuru Venezuela.
Selain AS, Guaido juga mendapatkan 
dukungan dari sejumlah negara lain, 
seperti Kanada, Brasil, Chile, dan 
Australia. Sementara itu, Maduro masih 
didukung oleh Rusia, Turki, dan China.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir 
Mohamad mengungkapkan alasan 
pembatalan proyek pembangunan jalur 
kereta yang dibiayai China. Dilaporkan 
SCMP Selasa (29/1/2019), proyek Jalur 
Kereta Pesisir Timur (ECRL) itu 
menelan dana hingga 20 miliar dollar 
AS, atau Rp 281,7 triliun. Proyek ini 
ditangani Perusahaan Konstruksi dan 
Komunikasi China (CCCC) dan 85 
persen pembiayaan ditanggung Bank 
Ekspor-Impor China."Bukan karena 
kami tidak menghormati kontrak. 
Melainkan karena kami tidak mampu 
untuk membayarnya," kata Mahathir di 
hadapan awak media. PM berjuluk Dr M 
itu menjelaskan, negaranya meminta 
pemahaman pihak terkait untuk 
memahami kondisi keuangan mereka. 
"Proyek ini bakal membuat kami jadi 
miskin karena menelan 100 miliar 
ringgit (Rp 343 triliun). Kami 
melakukannya karena kami sedang 
mengetatkan ikat pinggang kami," 
ulasnya. SCMP melaporkan, 
pengumuman resmi dari Kuala Lumpur 
terkait pembatalan proyek tersebut 

Mahathir Batalkan Proyek Rp 281T

diprediksi bakal muncul dua hari 
mendatang. Pada Sabtu pekan lalu 
(26/1/2019), Menteri Ekonomi Azmin Ali 
berkata pemerintah sudah memberikan 
keputusan resmi. Namun, setelah itu 
pemerintah terkesan berjalan mundur 
dan menyiratkan bahwa Azmin terlalu 
awal dalam mengungkapkannya. 
Komentar Mahathir muncul setelah 
Wakil Menteri Luar Negeri Kong 
Xuanyou dan juru bicara Kementerian 
Luar Negara China Geng Shuang 
berujar negosiasi proyek masih 
berlangsung. Dengan banyaknya 
pejabat tinggi yang berkomentar, nasib 
jalur sepanjang 688 km itu menjadi 
agenda utama Malaysia dalam 
beberapa hari terakhir. Komentator 
hubungan China dan Malaysia Oh Ei 
Sun menuturkan, dia tidak yakin 
pembatalan proyek bakal memengaruhi 
relasi bilateral dua negara. Oh 
menjelaskan, Negeri "Jiran" merupakan 
salah satu mitra dagang utama Beijing. 
Selain itu, pasang surut dalam relasi 
merupakan hal lumrah. "Namun, saya 
tidak meyakini masalah ini bakal 

InternasionalInternasional
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Penyakit kecetit atau yang biasa juga 
disebut sebagai saraf kejepit ini 
merupakan salah satu hal yang banyak 
dialami orang sehari-hari. Masalah yang 
dialami ini dapat membuat kita jadi 
kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari 
karena rasa sakit dan nyeri yang muncul 
ini."Saraf kecetit atau hernia nucleus 
pulposus (HNP) adalah terjepitnya saraf 
saat melewati kanalis spinalis oleh 
penonjolan nukleus pulposus (bantalan 
tulang belakang/diskus)," jelas dr. Siti 
Nurlaela, SpS dari RS Hermina 
TangkubanPrahu, Malang.
Rasa sakit yang muncul karena kecetit 
ini sungguh sangat menyiksa kegiatan 
sehari-hari. Nurlaela menjelaskan bahwa 
terjadinya penyakit ini juga dapat 
menyebabkan gangguan terhadap fungsi 
sensorik."HNP ini memberikan gejala 
nyeri yang menjalar dari pinggang 
sampai kaki sesuai perjalanan saraf 
tersebut, dapat pula disertai gangguan 

Mengenal Apa Itu Saraf Kejepit

fungsi sensorik (tebal, kesemutan) 
bahkan kelemahan otot," jelasnya.
Lalu mengapa sering kali nyeri dari 
kecetit ini dialami di bagian punggung? 
Nurlaela menyebut karena fungsi tulang 
di bagian belakang tersebut yang 
memang menyangga berat badan.
“HNP paling sering terjadi pada tulang 
belakang lumbal 4-5 karena fungsi 
utamanya yang menyangga berat 
badan, mobilitas daerah tersebut tinggi, 
dan ligamen longitudinal posterior yang 
berfungsi menguatkan tulang belakang 
relatif lebih kecil dibanding bagian tulang 
belakang yang lain," tutur Nurlaela.
Rasa sakit karena kecetit ini dapat 
bertambah nyeri terutama jika terpicu 
oleh sejumlah hal. Aktivitas sehari-hari 
yang terjadi serta berbagai hal dapat 
memicu munculnya rasa nyeri ini.
"Nyeri terutama jika mengangkat beban, 
bersin, batuk atau mengejan," 
tandasnya. 

memberi pengaruh serius hingga bisa 
mengganggu mereka," kata peneliti 
senior Institut Hubungan Internasional 
Singapura. Ketika CCCC 
memberikannya kepada pendahulu 
Mahathir, 
Najib Razak, 
pada 2016, 
banyak 
pengamat 
menilai proyek 
itu adalah 
"Inisiatif 
Sabuk dan 
Jalan" 
Presiden Xi 
Jinping. 
Namun, 
pengerjaan 
jalur itu 
menjadi tidak 
pasti setelah 
Najib kalah dari Mahathir dalam 
pemilihan umum yang berlangsung 9 
Mei 2018. PM berusia 93 tahun itu 
melihat ECRL sebagai proyek yang 
terlalu mahal serta belum dibutuhkan 
oleh Malaysia saat ini. Pada awal 
Januari ini, Mahathir sempat 
menyatakan proyek tersebut bisa 
berjalan namun dalam skala yang lebih 
kecil. Sumber pemerintah 

mengungkapkan mereka tidak bisa 
melanjutkan kontrak CCCC yang dibawa 
Najib karena rasio biaya serta manfaatnya 
tidak selaras. Pejabat anonim itu 
melanjutkan, dengan membatalkan proyek 

itu, maka 
pemerintahan 
Mahathir 
sudah siap 
dengan 
penalti yang 
harus 
dibayarkan. 
"Kompensasi 
yang harus 
kami 
bayarkan 
tidak 
sebanding 
dengan utang 
yang bakal 
kami 

tanggung dalam 30 tahun ke depan," kata 
Mahathir saat ditanya tentang penalti itu. 
Sementara Najib yang menawarkan 
proyek itu tanpa melalui lelang pernah 
menuturkan bahwa Mahathir melakukan 
kesalahan dengan membatalkannya. Dia 
kemudian menantang Mahathir untuk 
memaparkan sejumlah ketentuan kontrak 
yang dianggapnya justru memberi 
keuntungan.
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Presiden Joko Widodo angkat bicara 
mengenai sang cucu, Jan Ethes 
Srinarendra, yang dipersoalkan oleh 
para politikus oposisi. Jokowi 
membantah apabila para politikus 
menyebut dirinya memolitisasi sang 
cucu demi kepentingan politik elektoral 
Pilpres 2019. "Jan Ethes itu cucu saya. 
Enggak boleh saya ajak main? Enggak 
boleh saya antar ke toko? Enggak boleh 
saya ajak ke Kebun Raya? Enggak 
boleh kami sekeluarga diminta 
wawancara media TV? Enggak boleh?" 
kata Jokowi saat dijumpai di sela 
kegiatan panen udang di tambak Muara 
Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa 
Barat, Rabu (30/1/2019). Jokowi 
menegaskan bahwa keluarganya 
merupakan keluarga yang wajar-wajar 
saja. Keluarga wajar, maksud Jokowi, 
adalah seperti yang ia sekeluarga 
tampilkan selama ini. Dekat dengan 
anak dan cucu. "Sebetulnya keluarga 
saya keluarga yang wajar-wajar saja. 
Dekat dengan cucu, dekat dengan 

Tanggapan Jokowi Mengenai Sang Cucu

anak," kata Jokowi. "Masak enggak 
boleh dekat? Masak kayak begitu 
dibilang kampanye? Kan juga enggak 
pernah saya ajak teriak-teriak di ajang 
kampanye," lanjut dia. Sebelumnya, 
seperti dikutip Tribunnews.com, politisi 
PKS Hidayat Nur Wahid 
mempertanyakan kepada Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 
keterlibatan Jan Ethes di dalam kegiatan 
Jokowi. 
Hal tersebut disampaikannya di akun 
Twitter @hnurwahid pada Sabtu 
(26/1/19). Hidayat awalnya menautkan 
sebuah pemberitaan bahwa Jokowi-
Maruf kuat lantaran kehadiran Jan Ethes. 
Lantas, Hidayat menginggat ucapan Jan 
Ethes yang menyebut Jokowi sebagai 
artis. Lantaran hal itu, Hidayat 
mempertanyakan kepada bawaslu.
 "Ini Jan Ethes yg pernah sebut @jokowi, 
kakeknya, sbg “Artis” ya? Tapi bgmn 
kalau ini jadi legitimasi pelibatan anak2 
dlm kampanye? Bgmn @bawaslu_RI 
masih bisa berlaku adil kah?," tulisnya. 

Sariawan di lidah bisa terjadi kapan 
saja dan biasanya mudah untuk 
disembuhkan. Namun, hati-hati. Tidak 
semua luka pada lidah itu sariawan, 
lho! Jika luka itu muncul tiba-tiba tanpa 
sebab dan susah sembuhnya, bisa 
jadi sariawan tersebut merupakan 
gejala awal kanker lidah. Tentu Anda 
tidak boleh mengabaikan penyakit ini.
Kanker lidah merupakan salah satu 
jenis kanker mulut. Penyebabnya 
adalah pertumbuhan sel yang tidak 
normal di sekitar lidah. Saat sel kanker 
menyerang lidah, akan muncul luka 
atau tumor di lidah. Jika sel kanker 
tumbuh di area depan lidah, 
kondisinya disebut dengan kanker 
lidah. Sementara, jika terjadi di area 
bawah bawah lidah disebut dengan 
kanker tenggorokan atau kanker 
orofaring.
Jenis kanker lidah yang paling sering 
terjadi adalah squamous cell 
carcinoma atau sel kanker bersisik. 
Selain pada lidah, jenis kanker ini juga 
bisa muncul di permukaan kulit, 
lapisan organ pernapasan, dan organ 
pencernaan.Ahli kesehatan tidak 
mengetahui penyebab pasti kanker 
lidah. Namun, beberapa orang dengan 
kondisi dan kebiasaan tertentu dapat 
meningkatkan risiko penyakit kanker 
lidah, seperti:
Terbiasa merokok
Sering minum minuman beralkohol
Kurang makan sayur dan buah, 
cenderung lebih suka makanan 
berpengawet
Kesehatan mulut dan gigi yang buruk
Pernah terkena kanker sebelumnya
Memiliki ayah, ibu, atau anggota 
keluarga lainnya yang terkena kanker.
Gejala kanker lidah yang perlu Anda 
waspadai
Sama seperti kanker lainnya, kanker 
lidah dapat mengakibatkan kematian 
jika tidak diobati. Perawatannya pun 
harus intensif sampai sel-sel kanker 
benar-benar musnah dari tubuh. Untuk 
itu, tindakan pencegahan lebih baik 

Mengenal Penyebab Kanker Lidah

dilakukan dan tentunya Anda juga harus 
waspada dengan beberapa gejalanya.
Pada tahap awal, orang yang terkena 
kanker lidah biasanya tidak mengalami 
gejala sampai sel kanker tumbuh dan 
menimbulkan luka di lidah. Sayangnya, 
luka pada lidah ini sering disalahartikan 
sebagai sariawan. Nah, bedanya adalah 
luka pada lidah akibat kanker lidah tidak 
kunjung sembuh meski sudah diobati.
Beberapa gejala kanker lidah lainnya yang 
mungkin terjadi, antara lain:
Muncul bercak merah atau putih 
(leukoplakia) pada lidah yang tidak kunjung 
sembuh
Adanya luka pada lidah yang susah 
sembuh
Sakit saat mengunyah
Mulut terasa mati rasa
Tenggorokan terasa sakit
Lidah terus membengkak dan 
mengeluarkan darah tanpa penyebab yang 
jelasRahang terasa kaku dan kadang nyeri
Gejala kanker lidah hampir sama dengan 
kanker mulut. Namun, disertai gejala lain 
seperti suara serak, lapisan mulut 
menebal, nyeri menyebar ke area leher 
dan telinga, serta gigi yang mudah copot. 
Selain itu, kanker mulut tidak hanya 
menyerang lidah, tapi juga area mulut 
lainnya, seperti gusi dan pipi bagian dalam.
Baiknya segera cek ke dokter bila sariawan 
Anda tidak kunjung sembuh lebih dari 3 
minggu. Namun, jika rasa sakit sekitar di 
mulut membuat Anda benar-benar tidak 
nyaman, tidak perlu menunggu lebih lama 
untuk pergi ke dokter.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Ramai anggapan kunjungan cawapres 
Sandiaga Uno ke Makassar dan 
bertemu salah satu korban banjir yang 
badannya penuh lumpur hanyalah 
sandiwara semata. Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo Subianto-
Sandi telah menepis tuduhan itu, namun 
tidak bagi PDIP."Dari laporan yang kami 
terima, yang di Makassar itu adalah 
Sandiwara Uno jilid 2," ujar Sekjen PDIP 
Hasto Kristiyanto di Gedung Redme 
Official Store PDIP, Jalan HOS 
Cokroaminoto No 113, Menteng, Jakarta 
Pusat Selasa (29/1/2019). 
Hasto juga berbicara soal tangisan. 

Menurutnya, rakyat kini bisa 
membedakan mana yang asli dan yang 
menurutnya settingan.
"Akhirnya kita melihat mana tangisan 
beneran, mana lumpur kerja keras, 
mana yang lumpur polesan, rakyat itu 
melihat. Ya politik panggung sandiwara 
itu kan banyak diciptakan," sebut 
Hasto.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional 
(TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu 
enggan memberi masukan kepada 
Sandiaga yang dianggapnya suka 
bersandiwara dalam kampanye. 
Menurutnya, rakyat tidak suka dengan 

PDIP : Sandiwara Uno Jilid 2
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sosok yang bermain peran seolah-olah 
korban atau playing victim. Hasto tak 
memerinci playing 
victim seperti apa 
yang 
dimaksudnya."Kal
au udah suka 
panggung 
sandiriwa itu kan 
urusan sana. 
Kalau kami 
sukanya yang riil, 
bersama rakyat, 
yang membangun 
energi postif 
rakyat. Kami tidak 
suka untuk 
playing victim. Itu 
bukan model 
kami. Tapi hati 
kami yang selalu 
mendengar jeritan rakyat," sebut Hasto.
Tudingan sandiwara ini berawal dari 
foto Sandiaga bersama seorang pria 
yang menjadi korban banjir. Dalam 
sebuah foto, bagian depan tubuh pria 
itu tampak dipenuhi lumpur kecoklatan. 

Namun, di foto lainnya, bagian belakang 
tubuh pria itu bersih. Hingga kemudian 

muncul tagar 
#KembaliSandiwaraU
no. Juru bicara BPN 
Prabowo-Sandi, Andre 
Rosiade, menyatakan 
sang cawapres bukan 
sosok yang suka 
mendramatisasi 
situasi. Ia meluruskan 
perihal foto itu."Orang 
kan itu datang 
menemui beliau. 
Mungkin ya dia, bisa 
saja kotor di depan 
karena gendong 
orang begitu. Di 
belakang itu juga 
kalau dilihat sampai 
pinggangnya kotor, 

kok. Jadi ini fitnah saja terhadap Bang 
Sandi. Bang Sandi ini ya bukan pemain 
sinetron, bukan pemimpin yang suka pura-
pura nyapu dan masuk got demi 
pencitraan," kata Andre saat dihubungi, 
Senin (28/1).

Di tengah ketegangan hubungan 
Amerika Serikat (AS) dengan Venezuela 
dalam dua pekan terakhir, AS 
dikabarkan akan mengirim ribuan 
pasukan ke negara penghasil minyak itu.
AS juga diketahui telah mengeluarkan 
sanksi kepada perusahaan minyak 
nasional Venezuela belum lama ini.
Rumor pengiriman pasukan ini muncul 
setelah Penasihat Keamanan Nasional 
AS, John Bolton menulis memo 
bertuliskan pengiriman 5 ribu pasukan 
ke Kolombia, yang merupakan negara 
tetangga terdekat Venezuela.
Pihak Kolombia membantah spekulasi 
mengenai memo itu. Kolombia 
menegaskan akan tetap bergantung 
pada pendekatan politik dan diplomasi 
dalam krisis Venezuela. Demikian 
disampaikan Menteri Luar Negeri 
Kolombia, Carlos Holmes, seperti 
dilansir dari Russia Today, Selasa (29/1).
Carlos juga mengatakan pihaknya tak 
paham kepentingan dan alasan di balik 
memo John Bolton.
Kolombia berbagi perbatasan darat 

2.200 kilometer dengan Venezuela. 
Kolombia bersama dengan AS 
mendukung Juan Guaido, pemimpin 
oposisi yang mendeklarasikan diri 
sebagai presiden sementara Venezuela.
John Bolton terlihat memegang buku 
catatan kuning pada saat konferensi pers 
mengenai Venezuela. Baris pertama di 
kertas itu bertuliskan: "Afghanistan - 
menyambut perundingan," sementara 
baris kedua berbunyi: "5.000 tentara ke 
Kolombia."
Namun Gedung Putih menolak 
mengklarifikasi catatan tersebut dan 
kepada semua kantor berita Gedung 
Putih menyampaikan pernyataan bahwa 
semua opsi untuk Venezuela dalam 
pertimbangan.
Dalam jumpa pers itu, Menteri Keuangan 
AS, Steven Mnuchin mengumumkan 
sanksi akan dijatuhkan pada perusahaan 
minyak nasional Venezuela, Petroleos de 
Venezuela SA (PDVSA). Sanksi terhadap 
PDVSA akan membekukan aset senilai 
USD 7 miliar dan menghilangkan USD 11 
miliar pendapatan negara tersebut.

Menanti Kebenaran Memo John Bolton

Internasional
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Internasional
AS membeli sejumlah besar minyak 
Venezuela, tetapi Mnuchin mengatakan 
bahwa sanksi itu akan memiliki "efek 
sederhana" pada impor Amerika. 
Presiden 
Venezuela 
Nicolas 
Maduro 
bereaksi 
keras atas 
sanksi 
tersebut dan 
menyebutny
a sebagai 
sebuah 
tindakan 
kejahatan 
(kriminal). 
Maduro 
menyerukan 
kepada 
Donald 
Trump: 
"Lepaskan 
Venezuela!" Maduro juga telah lama 
menuduh AS dan negara-negara lain 
mengobarkan "perang ekonomi" yang 
bertujuan menyingkirkannya dari 
kekuasaan.
Maduro juga berjanji akan mengambil 
langkah tegas terhadap AS demi 
melindungi kepentingan Venezuela. 
Maduro juga didesak mundur oleh 

beberapa negara seperti AS, Spanyol, 
Prancis, Jerman, dan Inggris dan 
memberikan ultimatum untuk segera 
dilaksanakan Pemilu ulang. Menteri Luar 

Negeri 
Venezuela 
Jorge 
Arreaza 
mengatak
an 
desakan 
negara-
negara itu 
sebagai 
intervensi 
tingkat 
tinggi 
terhadap 
urusan 
dalam 
negeri 
negaranya
.
“Pertama-

tama, itu adalah intervensi ke tingkat 
tertinggi. Kedua, itu sombong, dan, ketiga, 
itu dibuat-buat," tegasnya dalam sebuah 
wawancara dengan Russia Today 
Spanyol.“Demokrasi Bolivarian hanya 
membutuhkan pengakuan dan dukungan 
dari rakyat Venezuela. Pemerintah lain 
tidak begitu menarik bagi kita," 
pungkasnya. 

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Perdana Menteri Palestina Rami Al 
Hamdallah telah 
mengajukan 
pengunduran 
dirinya dan 
pemerintahan 
persatuannya 
kepada Presiden 
Mahmoud 
Abbas.Pernyataan 
Al Hamdallah pada 
Selasa (29/1), 
memberikan 
pukulan untuk 
menggagalkan 
upaya rekonsiliasi 
dengan para 
penguasa Islam 
Hamas di 
Gaza.“Pemerintah 
Palestina akan 
terus melaksanakan 
tugasnya sampai 
yang baru 
terbentuk,” bunyi pernyataan yang 
dikeluarkan setelah pertemuan kabinet 
mingguan.Tidak ada komentar langsung 
dari Abbas, tetapi faksi Fatah-nya, pada 
pertemuan yang dipimpinnya dua hari 
lalu, merekomendasikan agar 
pemerintah diganti. Seorang pejabat 
Hamas mengutuk tindakan itu sebagai 
upaya untuk menyingirkan dan 

mengeluarkan kelompok itu dari politik 
Palestina.Hamdallah 
adalah seorang 
akademisi yang 
kurang dikenal. Dia 
memimpin 
pemerintahan 
persatuan nasional 
yang dibentuk pada 
2014 dan memimpin 
upaya rekonsiliasi 
Fatah yang berbasis 
di Tepi Barat dengan 
Hamas, yang 
merebut kekuasaan 
di Gaza pada 
2007.Hamas dan 
Fatah 
menandatangani 
kesepakatan 
rekonsiliasi dua 
tahun lalu yang 
menggerakkan 
rencana untuk 

Otoritas Palestina Abbas untuk 
melanjutkan pemerintahan di Gaza dan 
mengambil kendali atas titik-titik 
persimpangan kantong pantai ke Mesir 
dan Israel.Tetapi perselisihan tentang 
pembagian kekuasaan dan 
ketidaksepakatan tentang kebijakan 
terhadap Israel telah menghambat 
implementasi kesepakatan.

PM Mundur, Pemerintah Palestina Bubar

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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di Gaza pada 
2007.Hamas dan 
Fatah 
menandatangani 
kesepakatan 
rekonsiliasi dua 
tahun lalu yang 
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PM Mundur, Pemerintah Palestina Bubar
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Berdasarkan laporan terbaru, Amerika 
Serikat (AS) di bawah pemerintahan 
Presiden Donald Trump mendapat rekor 
terburuk dalam indeks korupsi global 
dalam tujuh tahun. Indeks Persepsi 
Korupsi 2018 AS yang dirilis 
Transparency International mendapat 
skor 71, turun empat poin sejak 2017 
dan skor 
terendah 
AS sejak 
2011.
Transparen
cy 
Internationa
l adalah 
lembaga 
pemantau 
anti korupsi 
yang 
menelusuri 
interaksi 
uang dan 
politik di seluruh dunia dan melakukan 
pemeringakatan atas negara di dunia 
berdasarkan persepsi korupsi sektor 
publik. AS berada di peringkat ke-22 dan 
negara adikuasa itu tak lagi berada di 
deretan 20 besar negara dengan tingkat 
korupasi terendah."Penurunan ini terjadi 
di saat AS tengah mengalami ancaman 
terhadap sistem checks and balances-
nya serta kemerosotan norma-norma 
etis pada tingkat kekuasaan tertinggi," 
tulis laporan itu, dilansir dari Newsweek, 
Rabu (30/1). Laporan itu juga menyebut 
Amerika Serikat sebagai negara yang 
harus diawasi.Semakin rendah tingkat 
korupsi di sektor publik suatu negara, 
skor indeksnya mendekati 100. Indeks 
ini menggunakan sejumlah survei dan 
penilaian korupsi oleh para peneliti 
terkemuka lainnya untuk penentuan 
skornya. Pihak berwenang AS belum 
menanggapi laporan ini.Saat 
memenangkan Pilpres, Trump berjanji 
akan memberantas korupsi yang mana 
saat itu dia menggunakan istilah 
"menguras rawa" di Washington, DC, 
saat menuduh lawan politiknya 

Pemerintahan Trump Disebut Lebih Korup
melakukan korupsi.
 Para pengkritik kemudian menuding 
Trump dan keluarganya 
menyalahgunakan jabatan presiden 
untuk kepentingan sendiri.
Pada 20 Januari, putrinya Ivanka Trump, 
yang juga seorang penasihat Gedung 
Putih, memenangkan merek dagang di 

China 
untuk 
bisnisnya 
yang saat 
ini ditutup 
selagi 
pemerintah
an Trump 
terkunci 
dalam 
perselisiha
n dagang 
dengan 
China. 
Konflik 

kepentingan Trump ini disorot kelompok 
Citizens for Responsibility and Ethics di 
Washington.
Trump juga dituduh para lawannya 
merongrong aturan hukum dengan 
berusaha mempengaruhi dan 
mengganggu penyelidikan oleh 
penasihat khusus Robert Mueller terkait 
kampanye presidennya yang diduga 
melibatkan Rusia. Salah satu untaian 
dalam penyelidikan Mueller, Trump 
menghalangi peradilan dengan 
melakukan upaya untuk menggagalkan 
penyelidikan dengan memecat mantan 
Direktur FBI James Comey.Menurut 
indeks Transparency International, 
negara paling rendah tingkat korupsinya 
di dunia pada 2018 adalah Denmark, 
yang mencetak skor 88. Kedua, 
Selandia Baru dengan skor 87, 
kemudian menyusul Finlandia, 
Singapura, Swedia, dan Swiss dengan 
skor masing-masing 85. AS mencapai 
skor terbaiknya dalam beberapa tahun 
terakhir selama pemerintahan Barack 
Obama, dengan skor 76 pada 2015 dan 
berada di peringkat ke-16. 
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 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dijadwalkan melakukan pemeriksaan 
terhadap Bupati Cirebon Sunjaya 
Purwadisastra pada Rabu (30/1). 
Sunjaya bakal diperiksa sebagai 
tersangka dalam kasus suap mutasi 
jabatan, proyek dan perizinan di 
Kabupaten Cirebon pada tahun 
anggaran 2018.
"Yang bersangkutan [Sunjaya] akan 
diperiksa sebagai tersangka," kata Juru 
Bicara KPK Febri Diansyah melalui 
keterangan tertulisnya, Rabu (30/1).
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 

KPK Periksa Bupati Cirebon

Sunjaya sebagai tersangka suap 
bersama Sekretaris Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 
Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. 
Sunjaya dan Gatot diduga terlibat 
perkara jual-beli jabatan di Pemerintah 
Kabupaten Cirebon. 
Sebelumnya KPK juga telah 
mengidentifikasi dugaan penetapan 
tarif bagi pegawai negeri sipil (PNS) 
dalam mengisi jabatan tertentu yang 
diterapkan Sunjaya. Penetapan tarif itu 
kemudian menjadi rahasia umum di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 

 Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
Michelle Bachelet, masih menunggu 
pemberian akses ke Papua dari 
pemerintah Indonesia."Indonesia 
sepakat memberikan kantor kami 
akses ke Papua dan kami masih 
menunggu 
konfirmasi," 
ujar Wakil 
Juru Bicara 
Kantor 
Komisioner 
Tinggi HAM 
PBB 
(OHCHR), 
Ravina 
Shamdasani, 
kepada 
CNNIndonesi
a.com, 
Selasa 
(29/1).CNNIn
donesia.com 
sudah 
menghubung
i juru bicara 
Kementerian 
Luar Negeri, 
Arrmanatha 
Nasir, dan 
Duta Besar 
RI untuk PBB 
di Jenewa, Hasan Kleib, tapi belum 
ada tanggapan.Indonesia memang 
mengundang PBB untuk melawat 
Papua. Undangan itu disampaikan 
langsung oleh Presiden RI, Joko 
Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM 
PBB sebelumnya, Zeid Raad Al 
Hussein, berkunjung ke Istana 
Kepresidenan pada Februari 2018.
Namun, sejak saat itu, pemerintah 
Indonesia belum mengeluarkan izin 
karena prosesnya tak kunjung 
rampung.Shamdasani melontarkan 
pernyataan ini saat mengonfirmasi 
kabar penyerahan petisi referendum 
kemerdekaan Papua Barat oleh 
pemimpin United Liberation Movement 
for West Papua (ULMWP), Benny 

PBB Tunggu Ijin Ke Papua

Wenda, kepada Komisioner Tinggi HAM 
PBB, Michelle Bachelet.
Lihat juga: Usai Referendum Papua, 
ULMWP Soroti Senjata Kimia di Nduga
Shamdasani mengatakan kepada 
CNNIndonesia.com bahwa petisi tersebut 

diserahkan 
saat Bachelet 
sedang 
bertemu 
dengan 
delegasi 
Vanuatu, 
dalam sesi 
Ulasan 
Universal 
Periodik 
Dewan HAM 
PBB di 
Jenewa, 
Swiss, pekan 
lalu."Dalam 
pertemuan 
ini, salah satu 
anggota 
delegasi 
Vanuatu, 
Benny 
Wenda, 
menyerahkan 
petisi kepada 
Komisioner 
Tinggi. 

Pertemuan ini tidak diatur khusus oleh 
Wenda untuk tujuan tersebut 
(menyerahkan petisi)," kata Shamdasani 
melalui surat elektronik, Selasa (29/1).
Dalam pertemuan itu, Benny mengatakan 
bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, 
warga Papua tak memiliki kebebasan 
berpendapat, berekspresi, dan 
berkumpul. Dia menganggap satu-
satunya cara untuk mendapatkan 
kebebasan adalah melalui petisinya 
tersebut.Menurut Shamdasani, Bachelet 
kemudian mengatakan kepada Benny 
bahwa OHCHR sudah berkoordinasi 
dengan Indonesia mengenai masalah 
HAM di Papua, dan masih menunggu 
akses ke pulau paling timur Indonesia 
tersebut.
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Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, tarif 
jabatan mulai dari Rp50 juta untuk 
posisi camat, Rp100 juta untuk posisi 
eselon 3, hingga Rp200 juta untuk 
posisi eselon 2."KPK mengidentifikasi 
dugaan adanya tarif yang berbeda 
untuk pengisian jabatan tertentu," 
kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah 
lewat pesan singkat, Jumat 
(26/10).KPK memperoleh sejumlah 
bukti dalam kasus ini berupa uang 
tunai dengan total Rp385,9 juta. Dari 
jumlah itu, Rp100 juta di antaranya 
diduga berasal dari Gatot sebagai 
hadiah atas mutasi dan pelantikannya 
sebagai Sekretaris Bidang PUPR 
Kabupaten Cirebon.
Sementara di perkara lain, Sunjaya 
juga diduga menerima aliran dana 
sebesar Rp6,4 miliar terkait perizinan 
sejumlah proyek di Cirebon pada 
tahun anggaran 2018.Sunjaya dijerat 
dua pasal berbeda yakni Pasal 12 
huruf a atau huruf b atau Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
untuk dugaan jual-beli jabatan dan Pasal 
12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B 
atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 untuk dugaan gratifikasi.
Diketahui, penangkapan Bupati Cirebon 
Sunjaya Purwadisastra dalam operasi 
tangkap tangan (OTT) Oktober silam 
merupakan penangkapan kepala daerah 
ke-100 oleh KPK. 
Pendanaan dalam politik menjadi sorotan 
dalam berbagai kasus penangkapan 
tersebut.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 
menjelaskan Sunjaya merupakan kepala 
daerah ke-19 sepanjang 2018 yang sudah 
dicokok komisi antirasuah.
 Alex menjelaskan ada identifikasi yang 
memperkuat dugaan aliran dana suap ke 
Sunjaya terkait kepentingan ongkos 
politik."KPK mengidentifikasi dugaan 
aliran dana untuk kepentingan pilkada 
sebelumnya," ujar Alex beberapa waktu 
lalu.

Usulan sepeda motor boleh melintasi 
jalan tol menuai pro dan kontra. Usulan 
itu sendiri tercetus pertama kali dari 
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pria 
yang akrab disapa Bamsoet itu 
mengusulkan agar pemerintah mulai 
mewacanakan perizinan penggunaan 
jalan tol oleh pengguna sepeda motor. 
Menurut Bambang, pengendara motor 
punya hak yang sama dengan 
pengendara mobil atas jalan bebas 
hambatan tersebut. "Para pemotor 
memiliki hak yang sama dengan pemilik 
mobil karena sama-sama bayar pajak, 
sama-sama warga negara Indonesia. 
Masa enggak boleh menikmati hasil 
pembangunan?" ujar Bambang di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Selasa (29/1/2019). Politikus Partai 
Golkar ini berpendapat, sudah saatnya 
pemerintah memikirkan fasilitas-fasilitas 
untuk pengendara motor. Apalagi, jumlah 
pengendara motor juga tidak sedikit. 
Bambang mengatakan, jalan tol di 
Suramadu dan Bali menjadi contoh 
bahwa jalan bebas hambatan bisa 
dilintasi sepeda motor. Menurut dia, hal 
ini akan mengurangi tingkat kecelakaan 
di jalan. Namun, Bambang menyerahkan 
hal tersebut kepada pemerintah. "Justru 
lebih tertib dan lebih aman karena satu 
arah. Kecelakaan dulu banyak terjadi 
ketika dua arah dan bertabrakan. Ini satu 
arah, mereka antre tol lalu berjalan 
beriringan," kata dia. Respons 
Pemerintah Bak gayung bersambut, 
usulan Bamsoet ini direspons Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeldjono. 
Menurut Basuki, pihaknya membuka 
kemungkinan untuk memperbolehkan 
sepeda motor melintas di jalan tol. 
Basuki mengatakan, dalam regulasi 
yang ada, sepeda motor memang 
diperbolehkan melintas di jalan tol. “Ada 
wacana untuk memberikan fasilitas pada 
roda dua (masuk tol). Secara regulasi 
sudah ok, kayak Suramadu juga ada 
roda dua, Bali Mandara juga ada roda 
dua. Jadi secara regulasi iya 

Pro Kontra Wacana Motor Masuk Tol

Tanah air

memungkinkan," ujar Basuki di Gedung 
DPR RI, Jakarta, Selasa 
(29/1/2019).Regulasi yang mengatur hal 
itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
PP Nomor 44 Tahun 2009, yang 
merevisi Pasal 38 PP Nomor 15 Tahun 
2005 Tentang Jalan Tol, pada Pasal 1a 
disebutkan jalan tol bisa dilengkapi jalur 
khusus untuk kendaraan bermotor roda 
dua. Dengan catatan, jalur harus 
terpisah secara fisik dengan jalur 
kendaraan roda empat atau lebih. 
Kendati diperbolehkan, lanjut Basuki, 
usulan tersebut harus dikaji secara 
mendalam. Sebab, tak semua 
infrastruktur tol sama seperti di 
Suramadu dan Bali Mandara. "Tapi kalau 
jalan tol, kita harus siapkan juga, kan dia 
(motor) maksimum 20-30 kilometer 
harus istirahat kalau motor. Ini lagi dikaji 
secara teknis," ucap dia. Berbeda 
dengan Basuki, Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian 
Perhubungan, Budi Setyadi tak setuju 
jika sepeda motor diperbolehkan masuk 
ke jalan tol. Budi tak setuju lantaran 
akan membahayakan pengemudi 
sepeda motor jika melintasi jalan tol. 
"Saya kira kalau untuk kepentingan 
safety saya kira tidak recommended 
(motor masuk tol)," ujar Budi di Gedung 
DPR RI, Jakarta, Selasa (29/1/2019). 
Budi mengakui, dalam regulasi yang ada 
memang motor diperbolehkan melintas 
di jalan tol. "Memang regulasi boleh, tapi 
kan kita tahu semua bahwa motor itu 
kan bukan untuk jarak jauh. Kalau kita 
jadikan itu untuk jarak jauh kan bahaya, 
apalagi kalau misalnya jalan tol itu untuk 
sepeda motor tidak ada barikade atau 
tidak dipisahkan," kata Budi. Jika 
nantinya diperbolehkan, Budi berharap, 
sepeda motor hanya diperbolehkan 
melintas di jalan tol yang pendek seperti 
di Suramadu dan Bali. “Tergantung 
kebijakan PUPR. Tapi kan sebenarnya 
jalan tol untuk jarak pendek 
memungkinkan, tergantung kebijakan 
dari regulator. Tapi kalau jarak panjang 
bahaya," kata Budi.
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Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, tarif 
jabatan mulai dari Rp50 juta untuk 
posisi camat, Rp100 juta untuk posisi 
eselon 3, hingga Rp200 juta untuk 
posisi eselon 2."KPK mengidentifikasi 
dugaan adanya tarif yang berbeda 
untuk pengisian jabatan tertentu," 
kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah 
lewat pesan singkat, Jumat 
(26/10).KPK memperoleh sejumlah 
bukti dalam kasus ini berupa uang 
tunai dengan total Rp385,9 juta. Dari 
jumlah itu, Rp100 juta di antaranya 
diduga berasal dari Gatot sebagai 
hadiah atas mutasi dan pelantikannya 
sebagai Sekretaris Bidang PUPR 
Kabupaten Cirebon.
Sementara di perkara lain, Sunjaya 
juga diduga menerima aliran dana 
sebesar Rp6,4 miliar terkait perizinan 
sejumlah proyek di Cirebon pada 
tahun anggaran 2018.Sunjaya dijerat 
dua pasal berbeda yakni Pasal 12 
huruf a atau huruf b atau Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
untuk dugaan jual-beli jabatan dan Pasal 
12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B 
atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 untuk dugaan gratifikasi.
Diketahui, penangkapan Bupati Cirebon 
Sunjaya Purwadisastra dalam operasi 
tangkap tangan (OTT) Oktober silam 
merupakan penangkapan kepala daerah 
ke-100 oleh KPK. 
Pendanaan dalam politik menjadi sorotan 
dalam berbagai kasus penangkapan 
tersebut.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 
menjelaskan Sunjaya merupakan kepala 
daerah ke-19 sepanjang 2018 yang sudah 
dicokok komisi antirasuah.
 Alex menjelaskan ada identifikasi yang 
memperkuat dugaan aliran dana suap ke 
Sunjaya terkait kepentingan ongkos 
politik."KPK mengidentifikasi dugaan 
aliran dana untuk kepentingan pilkada 
sebelumnya," ujar Alex beberapa waktu 
lalu.

Usulan sepeda motor boleh melintasi 
jalan tol menuai pro dan kontra. Usulan 
itu sendiri tercetus pertama kali dari 
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pria 
yang akrab disapa Bamsoet itu 
mengusulkan agar pemerintah mulai 
mewacanakan perizinan penggunaan 
jalan tol oleh pengguna sepeda motor. 
Menurut Bambang, pengendara motor 
punya hak yang sama dengan 
pengendara mobil atas jalan bebas 
hambatan tersebut. "Para pemotor 
memiliki hak yang sama dengan pemilik 
mobil karena sama-sama bayar pajak, 
sama-sama warga negara Indonesia. 
Masa enggak boleh menikmati hasil 
pembangunan?" ujar Bambang di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Selasa (29/1/2019). Politikus Partai 
Golkar ini berpendapat, sudah saatnya 
pemerintah memikirkan fasilitas-fasilitas 
untuk pengendara motor. Apalagi, jumlah 
pengendara motor juga tidak sedikit. 
Bambang mengatakan, jalan tol di 
Suramadu dan Bali menjadi contoh 
bahwa jalan bebas hambatan bisa 
dilintasi sepeda motor. Menurut dia, hal 
ini akan mengurangi tingkat kecelakaan 
di jalan. Namun, Bambang menyerahkan 
hal tersebut kepada pemerintah. "Justru 
lebih tertib dan lebih aman karena satu 
arah. Kecelakaan dulu banyak terjadi 
ketika dua arah dan bertabrakan. Ini satu 
arah, mereka antre tol lalu berjalan 
beriringan," kata dia. Respons 
Pemerintah Bak gayung bersambut, 
usulan Bamsoet ini direspons Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeldjono. 
Menurut Basuki, pihaknya membuka 
kemungkinan untuk memperbolehkan 
sepeda motor melintas di jalan tol. 
Basuki mengatakan, dalam regulasi 
yang ada, sepeda motor memang 
diperbolehkan melintas di jalan tol. “Ada 
wacana untuk memberikan fasilitas pada 
roda dua (masuk tol). Secara regulasi 
sudah ok, kayak Suramadu juga ada 
roda dua, Bali Mandara juga ada roda 
dua. Jadi secara regulasi iya 
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memungkinkan," ujar Basuki di Gedung 
DPR RI, Jakarta, Selasa 
(29/1/2019).Regulasi yang mengatur hal 
itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
PP Nomor 44 Tahun 2009, yang 
merevisi Pasal 38 PP Nomor 15 Tahun 
2005 Tentang Jalan Tol, pada Pasal 1a 
disebutkan jalan tol bisa dilengkapi jalur 
khusus untuk kendaraan bermotor roda 
dua. Dengan catatan, jalur harus 
terpisah secara fisik dengan jalur 
kendaraan roda empat atau lebih. 
Kendati diperbolehkan, lanjut Basuki, 
usulan tersebut harus dikaji secara 
mendalam. Sebab, tak semua 
infrastruktur tol sama seperti di 
Suramadu dan Bali Mandara. "Tapi kalau 
jalan tol, kita harus siapkan juga, kan dia 
(motor) maksimum 20-30 kilometer 
harus istirahat kalau motor. Ini lagi dikaji 
secara teknis," ucap dia. Berbeda 
dengan Basuki, Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian 
Perhubungan, Budi Setyadi tak setuju 
jika sepeda motor diperbolehkan masuk 
ke jalan tol. Budi tak setuju lantaran 
akan membahayakan pengemudi 
sepeda motor jika melintasi jalan tol. 
"Saya kira kalau untuk kepentingan 
safety saya kira tidak recommended 
(motor masuk tol)," ujar Budi di Gedung 
DPR RI, Jakarta, Selasa (29/1/2019). 
Budi mengakui, dalam regulasi yang ada 
memang motor diperbolehkan melintas 
di jalan tol. "Memang regulasi boleh, tapi 
kan kita tahu semua bahwa motor itu 
kan bukan untuk jarak jauh. Kalau kita 
jadikan itu untuk jarak jauh kan bahaya, 
apalagi kalau misalnya jalan tol itu untuk 
sepeda motor tidak ada barikade atau 
tidak dipisahkan," kata Budi. Jika 
nantinya diperbolehkan, Budi berharap, 
sepeda motor hanya diperbolehkan 
melintas di jalan tol yang pendek seperti 
di Suramadu dan Bali. “Tergantung 
kebijakan PUPR. Tapi kan sebenarnya 
jalan tol untuk jarak pendek 
memungkinkan, tergantung kebijakan 
dari regulator. Tapi kalau jarak panjang 
bahaya," kata Budi.
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