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Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Switzerland dikenal sebagai "Tax 
Heaven" atau 
Surga bagi orang 
yang 
menghindari 
pajak. Utamanya 
mereka yang 
memiliki  uang 
begitu banyak 
atau disebut 
dengan 
konglomerat.  
Namun, "Tax 
Heaven" ini 
sering 
dimanfaatkan 
oleh para 
koruptor yang 
ingin dana dari 
hasil korupsinya 
tidak terlacak 
dengan 
menyimpannya di Switzerland.     
Bertahun-tahun, dana para koruptor itu 

tersimpan di Switzerland dengan aman 
tanpa bisa 
dikutak-katik oleh 
negara asal dari 
para koruptor.  
Kenapa ? Karena  
tidak adanya 
perjanjian 
internasional 
yang bisa 
mencampuri  
Hukum yang 
berlaku di 
Switzerland. 
Semua terikat 
dengan privacy 
dari negara 
Switzerland yang 
belum membuka 
diri untuk dapat 
membantu 

memerangi korupsi. Namun, seiring 

“Brankas Swiss”
Dibuka
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perkembangan zaman, Swiss tidak 
memonopoli hal itu, banyak negara lain 
yang menawarkan tax heaven, juga 
melakukan hal serupa. Bocornya 
beberapa dokumen semacam Paradise 
Paper itu buktinya. Sehingga mau tidak 
mau Swiss harus ikut dengan dunia 
membuka diri untuk memerangi 
kejahatan international. Switzerland 
dan Indonesia telah bekerja sama 
dalam memerangi Kejahatan 
internasional pada tahun yang lalu, 14 
September 2018, Federal Council telah 
menyetujui untuk bertindak pada 
langkah selanjutnya yaitu Mutual Legal 
Assistance disingkat sebagai MLA. MLA 
sebagai perjanjian bilateral untuk 
saling membantu dalam bidang 
kriminal.  Perjanjian bilateral ini untuk 
membantu secara legal antara 
Switzerland dan Indonesia untuk 
bekerja sama dalam mendeteksi dan 
penuntutan suatu aktivitas kriminal 
khususnya kasus korupsi dan 
pencucian uang. Dasar dari perjanjian 
itu berkaitan dengan European 
Conventional on Mutual Assitance in 
Criminal Matter dan Federal Act on 
International Mutual Assistance in 
Criminal Matters. Perjanjian ini 
menyederhanakan dan mempercepat 

prosedur MLA khususnya untuk 
mengurangi syarat-syarat yang formal. 
MLA juga menunjuk siapa saja yang 
boleh bertanggung jawab untuk setiap 
permintaan pelacakan suatu kasus. 
Tentunya ada prosedur dan hukum yang 
tak bisa dilanggar apabila itu menyangkut  
hak asasi manusia. MLA menjadi legal 
platform untuk mengejar uang hasil 
korupsi dan money laundring yang 
disembunyikan di luar negeri. 
Sebelumnya Indonesia dengan Swiss 
juga sudah ada perjanjian yang disebut 
dengan AEOI  atau  Automatic Exchange 
of Information yang akan berlaku 2019 
dimana antara Indonesia dan Switzerland 
dapat saling bertukar informasi tentang 
perpajakan ( baca bulletin edisi lalu). 
Melalui menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Menkumham) RI, Yasonna 
Hamonangan Laoly menandatangani 
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik 
dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal 
Assistance (MLA) antara Republik 
Indonesia dengan Konfederasi Swiss di 
Bernerhof Bern pada tanggal 4 Februari 
2019. Perjanjian MLA RI-Swiss ini 
merupakan perjanjian MLA yang ke 10 
yang telah ditandatangani oleh 
Pemerintah RI. Karena sebelum dengan 
Swiss Indonesia telah menandatangani 
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perjanjian MLA dengan Asean, 
Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, 
India, Vietnam, UEA, dan Iran. Dan 
bagi Swiss perjanjian dengan 
Indonesia adalah perjanjian MLA yang 
ke 14 dengan negara non Eropa. 
Namun perjanjian MLA RI-Swiss 
merupakan capaian kerjasama 
bantuan timbal balik pidana yang luar 
biasa, dan menjadi sejarah 
keberhasilan diplomasi yang sangat 
penting, mengingat Swiss merupakan 
financial center terbesar di Eropa. 
Penandatanganan Perjanjian MLA ini 
sejalan dengan program Nawacita, dan 
arahan Presiden Jokowi dalam 
berbagai kesempatan, diantaranya 
pada peringatan Hari Anti Korupsi 
Sedunia tahun 2018 dimana Presiden 
menekankan pentingnya perjanjian ini 
sebagai platform kerja sama hukum, 

khususnya dalam upaya pemerintah 
melakukan pemberantasan korupsi dan 
pengembalian aset hasil tindak pidana 
korupsi (asset recovery). Perjanjian MLA 
RI - Swiss terwujud melalui dua kali 
putaran, pertama dilakukan di Bali pada 
tahun 2015. Kedua pada tahun 2017 di 
Bern, Swiss untuk menyelesaikan 
pembahasan pasal-pasal yang belum 
disepakati di perundingan pertama. 
Kedua perundingan tersebut dipimpin 
oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum 
Internasional, Cahyo Rahadian Muzhar 
yang kini menjabat sebagai Dirjen AHU. 
Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang 
antara lain mengatur bantuan hukum 
mengenai pelacakan, pembekuan, 
penyitaan hingga perampasan aset hasil 
tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan 
timbal balik pidana yang luas ini 
merupakan salah satu bagian penting 
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dalam rangka mendukung proses 
hukum pidana di negara peminta. 
Sejalan dengan itu, Perjanjian MLA ini 
dapat digunakan untuk memerangi 
kejahatan di bidang perpajakan (tax 
fraud) sebagai upaya Pemerintah 
Indonesia untuk memastikan warga 
negara atau badan hukum Indonesia 
mematuhi peraturan perpajakan 
Indonesia dan tidak melalukan 
kejahatan penggelapan pajak atau 
kejahatan perpajakan lainnya. Atas 
usulan Indonesia, perjanjian yang 
ditandatangani tersebut menganut 
prinsip retroaktif. Prinsip tersebut 
memungkinkan untuk menjangkau 
tindak pidana yang telah dilakukan 
sebelum berlakunya perjanjian 
sepanjang putusan pengadilannya 

belum dilaksanakan. Hal ini sangat 
penting guna menjangkau kejahatan 
yang dilakukan sebelum perjanjian ini. 
Pasca penandatanganan perjanjian ini, 
Menkumham berharap dukungan penuh 
dari Dewan Perwakilan Rakyat nantinya 
segera meratifikasi agar perjanjian ini 
dapat langsung dimanfaatkan oleh para 
penegak hukum, dan instansi terkait 
lainnya. Pada kesempatan ini, 
Menkumham atas nama pemerintah 
Indonesia menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada Pemerintah Swiss yang 
telah membantu dan memudahkan serta 
menjadikan Perjanjian MLA ini terwujud. 
Menkumham juga mengucapkan terima 
kasih atas dukungan penuh dari Dubes 
Muliaman Hadad dan Dubes Linggawaty 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

dalam rangka mendukung proses 
hukum pidana di negara peminta. 
Sejalan dengan itu, Perjanjian MLA ini 
dapat digunakan untuk memerangi 
kejahatan di bidang perpajakan (tax 
fraud) sebagai upaya Pemerintah 
Indonesia untuk memastikan warga 
negara atau badan hukum Indonesia 
mematuhi peraturan perpajakan 
Indonesia dan tidak melalukan 
kejahatan penggelapan pajak atau 
kejahatan perpajakan lainnya. Atas 
usulan Indonesia, perjanjian yang 
ditandatangani tersebut menganut 
prinsip retroaktif. Prinsip tersebut 
memungkinkan untuk menjangkau 
tindak pidana yang telah dilakukan 
sebelum berlakunya perjanjian 
sepanjang putusan pengadilannya 

belum dilaksanakan. Hal ini sangat 
penting guna menjangkau kejahatan 
yang dilakukan sebelum perjanjian ini. 
Pasca penandatanganan perjanjian ini, 
Menkumham berharap dukungan penuh 
dari Dewan Perwakilan Rakyat nantinya 
segera meratifikasi agar perjanjian ini 
dapat langsung dimanfaatkan oleh para 
penegak hukum, dan instansi terkait 
lainnya. Pada kesempatan ini, 
Menkumham atas nama pemerintah 
Indonesia menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada Pemerintah Swiss yang 
telah membantu dan memudahkan serta 
menjadikan Perjanjian MLA ini terwujud. 
Menkumham juga mengucapkan terima 
kasih atas dukungan penuh dari Dubes 
Muliaman Hadad dan Dubes Linggawaty 



10
09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Hakim serta K/L, khususnya kepada 
para pejabat dari Otoritas Pusat 
Kemenkumham, Kemenlu, Kemenkeu, 
Kejagung, Kepolisian, KPK, dan PPATK 
yang telah bersama-sama mewujudkan 
dan menyaksikan penanda tanganan 
Perjanjian MLA RI-Swiss ini. Direktur 
Eksekutif Center for Indonesia Taxation 
Analysis (CITA) Yustinus Prastowo 
penandatanganan MLA ini merupakan 
langkah maju yang akan bermanfaat 
bagi Indonesia. "Terutama dalam 
rangka melakukan penegakan hukum 
terhadap tindak pidana korupsi, 
pencucian uang, dan pidana perpajakan 
yang selama ini sulit dilakukan karena 
kendala keterbatasan akses dan daya 
jangkau," ujarnya, Jakarta, Rabu 
(6/2/2019). "MLA ini akan 
memungkinkan bantuan pelacakan, 
perampasan, dan pengembalian aset 
hasil tindak pidana yang disimpan di 
Swiss," sambungnya. Bila melihat hasil 
dari program Tax Amnesty 2016 lalu, 
Swiss tak masuk dalam 5 besar negara 
asal harta deklarasi wajib pajak 
Indonesia. Justru 5 besar ditempati oleh 

Singapura, Virgin Islands, Hongkong, 
Cayman Islands, dan Australia. Padahal 
Swiss dikenal sebagai negara surga 
pajak tertua dan sangat populer di dunia. 
Menurut Yustinus, ada dua 
kemungkinan, yakni orang Indonesia 
yang menempatkan dananya di Swiss 
telah ikut migrasi sebelum Tax Amnesty, 
atau percaya diri tak akan tersentuh 
otoritas pajak di Indonesia. Tax amnesty 
2016 menghasilkan deklarasi harta 
kurang lebih Rp 4.800 triliun. Terdiri dari 
Rp 3.800 triliun deklarasi dalam negeri, 
Rp 1.000 triliun deklarasi luar negeri, 
dan Rp 145 trilun repatriasi. Sedangkan 
menurut Tax Justice Network, setidaknya 
terdapat sekitar 331 miliar dollar AS (Rp 
4.600 triliun) harta orang Indonesia di 
luar negeri. "Dengan demikian masih 
terdapat harta senilai sekitar Rp 3.500 
triliun yang belum diikutsertakan dalam 
pengampunan pajak. Tentu saja hal ini 
membutuhkan pendalaman," kata dia. 
"Ada dana 11.000 triliun rupiah di luar 
negeri” Kata Jokowi dengan nada 
menekan, penuh ancaman. Dan ia tidak 
main-main, ia menyiapkan perangkat 



10
09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Hakim serta K/L, khususnya kepada 
para pejabat dari Otoritas Pusat 
Kemenkumham, Kemenlu, Kemenkeu, 
Kejagung, Kepolisian, KPK, dan PPATK 
yang telah bersama-sama mewujudkan 
dan menyaksikan penanda tanganan 
Perjanjian MLA RI-Swiss ini. Direktur 
Eksekutif Center for Indonesia Taxation 
Analysis (CITA) Yustinus Prastowo 
penandatanganan MLA ini merupakan 
langkah maju yang akan bermanfaat 
bagi Indonesia. "Terutama dalam 
rangka melakukan penegakan hukum 
terhadap tindak pidana korupsi, 
pencucian uang, dan pidana perpajakan 
yang selama ini sulit dilakukan karena 
kendala keterbatasan akses dan daya 
jangkau," ujarnya, Jakarta, Rabu 
(6/2/2019). "MLA ini akan 
memungkinkan bantuan pelacakan, 
perampasan, dan pengembalian aset 
hasil tindak pidana yang disimpan di 
Swiss," sambungnya. Bila melihat hasil 
dari program Tax Amnesty 2016 lalu, 
Swiss tak masuk dalam 5 besar negara 
asal harta deklarasi wajib pajak 
Indonesia. Justru 5 besar ditempati oleh 

Singapura, Virgin Islands, Hongkong, 
Cayman Islands, dan Australia. Padahal 
Swiss dikenal sebagai negara surga 
pajak tertua dan sangat populer di dunia. 
Menurut Yustinus, ada dua 
kemungkinan, yakni orang Indonesia 
yang menempatkan dananya di Swiss 
telah ikut migrasi sebelum Tax Amnesty, 
atau percaya diri tak akan tersentuh 
otoritas pajak di Indonesia. Tax amnesty 
2016 menghasilkan deklarasi harta 
kurang lebih Rp 4.800 triliun. Terdiri dari 
Rp 3.800 triliun deklarasi dalam negeri, 
Rp 1.000 triliun deklarasi luar negeri, 
dan Rp 145 trilun repatriasi. Sedangkan 
menurut Tax Justice Network, setidaknya 
terdapat sekitar 331 miliar dollar AS (Rp 
4.600 triliun) harta orang Indonesia di 
luar negeri. "Dengan demikian masih 
terdapat harta senilai sekitar Rp 3.500 
triliun yang belum diikutsertakan dalam 
pengampunan pajak. Tentu saja hal ini 
membutuhkan pendalaman," kata dia. 
"Ada dana 11.000 triliun rupiah di luar 
negeri” Kata Jokowi dengan nada 
menekan, penuh ancaman. Dan ia tidak 
main-main, ia menyiapkan perangkat 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

hukum untuk mengembalikan dana-
dana itu mulai dari tax amnesty sampai 
perjanjian dengan negara2 tax haven 
seperti Swiss. Jokowi memang beda 
dengan pemerintahan sebelumnya. Ia 
begitu fokus dalam menjalankan 
niatnya. Inilah yang tidak 
diperhitungkan oleh banyak "keluarga" 
dan "kroni" sebelumnya karena mereka 
pikir Jokowi "bisa diatur.." Menurut 
seorang "teman", sudah berapa kali 
Jokowi dirayu dengan uang. Mulai 
puluhan miliar sampai nilai 3 trilyun 
rupiah untuk sekedar membuat partai 
sendiri. Tujuannya, supaya ia 
membatalkan niatnya untuk 
mengembalikan dana ribuan trilyun 
rupiah itu ke Indonesia. Gagal. Ia tidak 
tertarik sedikitpun. Lalu dibuatlah 

skenario, dengan memasukkan orang-
orang mereka ke dalam pemerintahan. 
Orang2 ini tujuannya utk membuat 
keributan, supaya menjadi berita, dan 
Jokowi juga publik diharapkan akan sibuk 
sehingga perhatian teralihkan. Gagal lagi. 
Orang-orang itu dipecat satu persatu. 
Jokowi mulai tampak berbahaya bagi 
mereka. Lalu disusunlah skenario besar 
untuk menggulingkannya. Skenario itu 
mulai dari pengumpulan aksi massa besar 
sampai serangan dalam bentuk fitnah ke 
masyarakat. Kita bisa melihat begitu 
ganasnya serangan mereka kepada 
Jokowi, tetapi ia tetap mengawal agenda 
besarnya yaitu mengembalikan harta 
jarahan koruptor di luar negeri supaya 
kembali ke Indonesia, bagaimanapun 
caranya. Dan penandatanganan Mutual 
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Legal Assistance MLA ini bisa dibilang 
puncak dari gerakan Jokowi untuk 
melobbi Swiss sejak 2015 lalu. Swiss 
adalah pusat keuangan, dimana 
sebagian besar koruptor dan money 
launderer menyimpan uangnya disana.
MLA ini menjadi kabar buruk dan 
bencana untuk penjahat-penjahat yang 
meraup untung dengan cara menilep 
uang negara. Tak ada surga lagi buat 
koruptor tapi neraka dan bencana 
melalui proses hukum yang tegas siap 
menjemput mereka. Gebrakan Yasonna 
membuat para koruptor makin dongkol 
terhadap Pemerintahan RI saat ini. 
Ketegasan Presiden dan didukung para 
menterinya yang tegas membuat 
koruptor makin tak berkutik. 

 

Supremasi 
hukum dan komitmen melawan korupsi 
di negeri ini benar-benar dijalankan 
secara penuh oleh Presiden dan 

menterinya yaitu Menkunham. Bukti 
komitmen melawan korupsi dan 
memerangi aksi koruptor menjadi agenda 
utama kebijakan Pemerintah agar tak 
ada tikus koruptur mencuri uang negara 
dan uang rakyat. Yasonna sebagai 
Menkunham membuat gebrakan dan 
terobosan yang tak disangka-sangka. 
Sudah puluhan tahun banyak koruptor 
dan mafia pengemplang pajak yang 
melarikan uangnya ke luar negeri. Kini 
masa nyaman dan aman itu sudah 
berlalu. Tak ada ampun, siap-siap 
berhadapan dengan hukum. Para 
koruptor dan mafia sangatlah licin dan 
bisa jadi akan memindahkan uang 
mereka ke negara-negara di luar Swiss 
tapi sudah terhadang dengan perjanjian 
MLA Indonesia dengan negara lain. Mau 
disimpan ke mana lagi? ( karena 
Indonesia sudah menandatangani 

perjanjian dengan hampir semua 
Negara)  Langkah berikutnya adalah 
aparat hukum harus menunjukkan 
keberanian untuk melakukan investigasi. 
Ini yang tak mudah karena akan 
bersentuhan dengan elite dan oligarki 
yang powerful dan memanfaatkan 
lemahnya sistem hukum Indonesia. 
Musuh dari koruptor yaitu KPK ikut 
menggertak dan ini ancaman besar lagi. 
KPK menyambut gembira perjanjian ini 
dengan mengklaim dapat lebih mudah 
bertukar informasi keuangan dengan 
otoritas di Swiss. Koruptor dan 
pengemplang pajak di Indonesia makin 
tersudut dengan kebijakan tegas 
Pemerintah RI. Tak ada lagi tempat 
aman untuk menyimpan uang dan aset 
hasil kejahatan mereka di Swiss. Berkat 
adanya MLA ini membuat aparat 
penegak hukum, termasuk KPK dapat 
dengan mudah menelusuri aset dan 
uang ilegal tersebut. Terkait kerasnya 
kebijakan pemerintahan Jokowi pasti ada 
imbas politik yang akan menggoncang 
beliau. Kita bisa bayangkan, jika mafia 
super tajir ngamuk, mereka memiliki 
banyak uang tentu bisa digunakan untuk 
membayar 'orang-orang' untuk membuat 
kisruh. Termasuk 'membeli' politikus 
busuk untuk membuat kisruh. Jika 
dengan uang 1 triliun saja kabarnya bisa 
membeli posisi cawapres di Negara kita, 
bagaimana kalau para mafia bersatu dan 
menyerang Jokowi dengan berbagai cara 

karena memiliki uang hasil kejahatan 
yang begitu banyak? Kita tentu 
bertanya-tanya, mengapa hal-hal seperti 
ini tidak dilakukan pada pemerintahan 
sebelumnya? Terutama pada masa 
pemerintahan SBY, dimana dia sudah 
berkuasa selama 10 tahun setelah 
reformasi. Kalau dipikir secara akal 
sehat, tentu banyak yang bisa dilakukan 
oleh SBY untuk jangka pendek maupun 
jangka panjang bagi negeri ini termasuk 
menghajar para mafia yang menyimpan 
hartanya di Swiss. Meskipun begitu, kita 
gak boleh terlalu menyalahkan SBY, 
mungkin dia banyak pertimbangan 
sehingga tidak bisa membuat keputusan 
'gila' seperti yang dilakukan Jokowi. 
Contohnya bisa kita ingat ketika dulu 
SBY ingin menarik subsidi BBM, namun 
ia tidak berani secara total 
melakukannya, sehingga dia memberi 
program Bantuan Langsung Tunai atau 
BLT untuk menutupi riuh keputusan 
terkait penarikan subsidi BBM. Dari situ 
mungkin SBY tahu apa yang harus 
dilakukan, tetap dia mungkin tidak 
berdaya. Sama halnya dengan uang 
para mafia yang ada di Swiss, mungkin 
SBY tahu, tetapi tidak berdaya. Berbeda 
dengan Jokowi, karena tidak ada rekam 
jejak yang bisa menekan/mempengaruhi 
pengambilan keputusan, dia bisa 
dengan mudah mengambil kebijakan 
tanpa takut ada tekanan dan ancaman 
dari para mafia. Seperti yang kita 
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Info SIP
Apakah tangan atau kaki Anda sering 
bergetar atau gemetar? Apakah hal ini 
sering terjadi? Kaki dan tangan yang 
bergetar disebut sebagai tremor. 
Penyebabnya bisa sangat bervariasi.
Penyebab pertama dari tremor ini bisa 
jadi akibat gangguan saraf yang umum 
dimulai dari 
tangan dan 
secara 
bertahap 
menyebar 
ke bagian 
lain dari 
tubuh, 
termasuk 
lengan, kaki 
atau kepala. 
Bahkan 
suara Anda 
juga bisa 
terpengaruh 
akibat tremor di tubuh Anda.
Tremor bisa terjadi karena alasan 
genetik, misalnya saja jika orang tua 
Anda kerap mengalami hal ini, maka ini 
bisa saja menurun ke Anda. 
Tremor memang bukan suatu hal yang 
dapat mengancam hidup Anda, namun 
tentu dapat mengganggu aktivitas 
seseorang, terutama tremor yang terjadi 
di tangan, mengingat tangat merupakan 
salah satu anggota tubuh yang kita 
gunakan sehari-hari.
Penyebab lain dari tremor ialah usia. 
Orang-orang yang berada di atas usia 
40 tahun, cenderung untuk mengalami 
tremor. Meski begitu, dibutuhkan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
apakah ada hubungan antara tremor 
dan faktor-faktor eksternal.
Selain itu, tremor juga bisa menjadi 
pertanda awal dari penyakit parkinson. 
Namun, bukan berarti bahwa setiap 
pasien Alzheimer memiliki masalah 

Penyebeb Tangan Dan Kaki Sering Gemetar
tremor, meski kebanyakan pasien 
cendurung menunjukkan masalah ini.
Beberapa hal lain yang bisa menimbulkan 
tremor ialah:
Kekurangan vitamin B12
Kekurangan vitamin B12 dapat 
memengaruhi sistem saraf, dan 

karenanya, 
sangat penting 
untuk makan 
makanan yang 
mengandung 
vitamin penting 
ini. Konsumsilah 
beberpa produk 
makanan yang 
mengandung 
vitamin B12 
seperti, telur, 
ikan, produk 
susu, dan lain-
lain.

Obat-obatan
Semua obat dapat menghambat dopamin, 
yakni bahan kimia di otak yang penting 
dan dapat menyebabkan tubuh gemetar. 
Jika tremor sering Anda rasakan, maka 
coba hentikan pengobatan Anda dan 
berkonsultasilah lebih lanjut dengan 
dokter untuk mendapatkan solusi lain.
Kerusakan saraf
Kerusakan saraf bisa disebabkan oleh 
cedera atau penyakit, dan ini dapat 
membuat tangan dan kaki Anda bergetar.
Stres
Stres yang disebabkan oleh gaya hidup 
yang terlalu sibuk dan penuh kecemasan 
juga dapat menyebabkan tremor.
 Emosi yang meledak dan gangguan tidur 
juga bisa menyebabkan tremor pada 
tangan seseorang.
Gula darah rendah
Hal ini dapat memperburuk respons stres 
alami tubuh dan membuat tangan 
seseorang menjadi gemetar.

ketahui bersama, Mafia dan politik 
biasanya saling berkaitan, dimana 
para mafia kerap memanfaatkan para 
politikus busuk untuk dijadikan 
alatnya. kita pasti sepakat bahwa di 
zaman orde baru banyak mafia 
berdasi yang menggerogoti negeri ini. 
Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN) 
begitu marak di zaman itu. Bahkan 
Keppres yang dibuat oleh Soeharto 
pun menguntungkan kerabat dan 
koleganya. Tapi anehnya, uang 
mereka tidak tahu mengalir kemana, 
sebab ketika Soeharto jatuh pun 
Negara tidak bisa menemukan 
kekayaan Soeharto yang dianggap 
tidak habis dimakan tujuh turunan. 
Saat ini kita tinggal menunggu nama-
nama para mafia yang muncul karena 
sudah disepakati kerjasama antara 

Indonesia dan Swiss, kalau dulu kita 
kaget ada nama Prabowo, Tommy 
Soeharto hingga Sandiaga Uno di 
Panama Papers, mungkin sebentar lagi 
ada kejutan lagi setelah ini. Semoga 
langkah ini memantapkan Indonesia 
menjadi Negara yang ditakuti para 
koruptor. Jokowi memang anomali, 
seorang yang dihadirkan dihadapan kita 
dalam sosok yang lengkap, bersih, jujur, 
tegas, penuh strategi dan tanpa 
kompromi. 
Belum tentu sosok seperti ini ada dalam 
kurun waktu sekian puluh tahun lagi. 
Tugas kita hanya mengawalnya dan 
menjadikan dia Presiden 1 kali lagi 
supaya Jokowi tetap bisa mewujudkan 
tekad dan cita citanya untuk 
menghabiskan koruptor di Indonesia. 
Amin.
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Tanah Air

Untung Pranoto dahulu dikenal sebagai 
anak nakal, hobinya nongkrong di 
terminal bus. Gayanya pakai kaos 
singlet, rambut panjang dan sepatunya 
boots ala koboi. Namun, masa 
depannya berubah setelah ia masuk 
sebagai anggota TNI. Untung masuk 
dalam satuan elite TNI di Angkatan 
Darat, Kopassus. Bahkan kariernya 
cemerlang dan menjadi seorang 
perwira TNI dengan pangkat Letkol.
Kisah 
Letkol 
Untung 
Pranoto 
itu 
tertulis 
dalam 
buku 
yang 
berjudul 
Kopass
us 
Untuk 
Indonesi
a dalam 
bab 
'Pilihan 
Hidup: 
Jadi 
Bajingan atau Tentara'. Cerita awalnya, 
Untung bosan hidup di terminal bus dan 
menjadi preman, dia mencoba 
keberuntungannya menjadi anggota 
TNI. Dengan kaos singlet dan rambut 
gondrongnya khas ala anak terminal dia 
mendaftar masuk TNI. Sayang 
keberuntungan belum berpihak 
padanya, dia terpaksa balik badan alias 
ditolak oleh petugas pendaftaran. Dia 
bisa mendaftar kembali dengan syarat 
potong rambut dan berpakaian dengan 
betul dan rapi.Untung kembali 
mendaftar dengan penampilan baru 
lebih rapi dan sebelum mendaftar dia 
terlebih dahulu meminta doa restu 
kepada ibunya. Bermodal dua lembar 
ijazah (SD dan SMP), dia masuk 
mendaftar jadi TNI. Di dalam hatinya dia 
berkata, "Kalau saya tidak jadi tentara, 

Kisah Preman Jadi Perwira Kopassus

saya akan jadi bajingan."
Doanya terkabul. Untung Pranoto akhirnya 
diterima jadi tentara. Awal masuk 
pangkatnya baru Prada. Walau setiap hari 
kerjanya hanya lari dengan topi baja, dia 
tetap bangga. Waktu berlalu 
perjalanannya di TNI akhirnya menjadikan 
Untung masuk sebagai anggota 
Kopassus.Gaji menjadi Kopassus waktu 
itu juga tidak besar. Hanya sekitar Rp 75 
ribu. Padahal waktu itu ia ingin menikah. 
Karena tabungan tak cukup, ia sempat tak 

bisa 
menikahi 
gadis 
pujaannya. 
Karena 
sang calon 
meminta 
mahar 
uang Rp 2 
juta. 
Untung 
muda yang 
mendengar 
kaget. 
"Saya cari 
uang dua 
juta, tapi 
anak 

Bapak tidak akan saya kasih makan 
seumur hidup!". Untung lalu pergi dan 
kembali ke bertugas ke daerah operasi.
Karier Untung boleh dibilang cukup 
cemerlang. Ia mencatat sudah 17 kali naik 
pangkat. Saat ditanya apa modalnya, ia 
selalu menjawab "Tuhan sudah berbaik 
hati".Sebagai perwira TNI, Untung 
bertugas mengurus tata tertib. Tugasnya 
menegur dan menyentil tentara yang tidak 
disiplin dan selalu berusaha memberikan 
nasihat kepada para juniornya untuk loyal 
kepada siapapun yang memimpin.
Kini anak terminal bus yang awalnya 
melamar pakai singlet dan rambut 
gondrong, Letkol Untung Pranoto dikenal 
sebagai sosok tentara yang memiliki 
loyalitas tinggi terhadap pekerjaannya di 
TNI dan dijadikan contoh oleh prajurit 
Kopassus.

Sensasi gatal yang menghampiri kulit 
terasa sangat mengganggu. Gatal yang 
berlebihan bahkan dapat mengganggu 
aktivitas dan menyita pikiran Anda. 
Gatal di kulit biasanya terjadi akibat 
gigitan serangga 
atau reaksi alergi.
Rasa gatal akibat 
gigitan serangga 
biasanya hanya 
berlangsung 
sebentar, 
sementara gatal 
akibat reaksi alergi 
dapat berlangsung 
selama beberapa 
hari bahkan 
beberapa tahun 
lamanya.
Jika kulit Anda terus 
menerus terasa 
gatal, Anda patut 
waspada. Beberapa 
kondisi gatal pada 
kulit dapat memberi 
sinyal bahwa 
sesuatu telah terjadi di tubuh Anda. Apa 
saja kondisi kesehatan yang dapat 
terlihat dari kulit yang gatal?
Gangguan ginjal
Seperti yang kita ketahui, ginjal 
merupakan salah satu organ vital pada 
tubuh manusia yang fungsinya dapat 
menyaring racun dan limbah dari sistem 
tubuh. Sejumlah penelitian telah 
mencatat, bahwa orang yang menderita 
penyakit ginjal dapat menderita gatal-
gatal pada kulit.
Rasa gatal yang hebat dapat 
menghampiri mereka yang mengalami 
gagal ginjal. Hal ini terjadi karena racun 
dan limbah tidak bisa dikeluarkan oleh 
ginjal, sehingga masuk ke dalam aliran 
darah dan menyebabkan gatal-gatal 
pada kulit.
Gangguan hati
Sama seperti ginjal, hati juga menjadi 
organ vital dari tubuh yang dapat 
membantu pencernaan dan memecah 
nutrisi untuk menyediakan energi bagi 

Gangguan Kesehatan Karena Kulit Gatal
tubuh. Jika seseorang mengalami sensasi 
gatal di seluruh tubuh, tanpa alasan, ini 
bisa menjadi gejala awal dari penyakit 
hati.
Ketika terjadi kelebihan empedu yang 

terbentuk di hati, 
ini akan mulai 
menjadi asam 
dan masuk ke 
dalam aliran 
darah. Pada 
akhirnya, kondisi 
ini akan 
menyebabkan 
gatal-gatal di kulit 
yang parah.
Penyakit di tulang 
belakang
Jika Anda 
mengalami gatal-
gatal yang parah 
di bagian 
belakang dan 
area tengah 
punggung Anda, 
tanpa adanya 

ruam yang menyertai, maka ini bisa 
menjadi pertanda adanya penyakit tulang 
belakang. Hal ini biasnaya terjadi akibat 
cedera atau peradangan pada beberapa 
bagian sumsum tulang belakang.
Ketika saraf di sekitar sumsum tulang 
belakang rusak atau meradang, mereka 
dapat terjepit saat duduk dan bergerak, 
dan menyebabkan sensasi gatal pada 
area itu.
Gangguan tiroid
Gangguan tiroid terdiri dari dua jenis, yang 
pertama dikenal sebagai hipotiroidisme 
yang disebabkan oleh kelenjar tiroid yang 
kurang aktif dan yang kedua dikenal 
sebagai hipertiroidisme yang disebabkan 
oleh kelenjar tiroid yang terlalu aktif. 
Gangguan tiroid merupakan penyakit 
hormonal yang mungkin akan 
membutuhkan perawatan jangka panjang. 
Ketidakseimbangan hormon yang 
disebabkan oleh penyakit tiroid juga dapat 
menyebabkan rasa gatal pada kulit 
pasien.
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Tanah Air
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Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, 
Marzuki Yahya, didesak mundur 
setelah dituduh berbohong soal gelar 
sarjana dari Cambridge University. 
Oposisi pemerintahan Malaysia 
menuduh Marzuki telah 'menipu 
rakyat'.Seperti dilansir AFP, Kamis 
(7/2/2019), latar belakang pendidikan 
Marzuki menjadi polemik di Malaysia 
setelah media sosial bahwa dia kuliah 
jurusan Administrasi Bisnis melalui 
sistem pendidikan jarak jauh dari 
sebuah universitas di Inggris yang 
sebelumnya tercantum dalam profilnya. 
Setelah awalnya bersikeras 
membuktikan bahwa dirinya punya 
gelar sarjana, pada Rabu (6/2) malam 
waktu setempat, Marzuki mengakui 
bahwa faktanya dia tidak kuliah secara 
langsung di Cambridge University di 
Inggris, melainkan Cambridge 
International University di Amerika 
Serikat."Saya pikir mereka (para 
pengkritiknya) salah memahami. Saya 
(belajar) di Cambridge International 
University di AS," tutur Marzuki kepada 
media lokal Malaysiakini. "Saya 
melakukan logistik (sebelum 
bergabung politik). Jadi saya 
mengambil sertifikat itu untuk 

Wamenlu Malaysia Dituntut Mundur

menambah pengetahuan saya untuk 
memperluas bisnis saya," imbuh politikus 
partai Bersatu yang tergabung dalam 
koalisi Pakatan Harapan yang kini 
berkuasa di Malaysia. Salah satu jurusan 
yang tercantum dalam situs Cambridge 
International University disebut 'logistik'. 
Klaim Marzuki itu menuai cemoohan di 
Malaysia, dengan banyak pihak 
mempertanyakan kredibilitas universitas 
tersebut.Belum ada tanggapan dari pihak 
Cambridge International University terkait 
polemik Marzuki ini. Di sisi lain, polemik 
ini dimanfaatkan oleh partai oposisi 
United Malays National Organisation 
(UMNO) untuk mendesak Marzuki 
mundur dari jabatannya. 
"Bagaimana Anda menipu rakyat dengan 
gelar sarjana palsu dan kemudian 
mengklaim Anda berjuang melawan 
korupsi dan mempromosikan 
pemerintahan dan etika yang baik?" ucap 
Kepala Divisi Pemuda UMNO, Asyraf 
Wajdi Dusuki, kepada surat kabar lokal 
The Star.Polemik soal gelar sarjana 
Marzuki ini dinilai akan menjadi pukulan 
bagi pemerintah Perdana Menteri (PM) 
Mahathir Mohamad, yang telah 
bersumpah memerangi korupsi dan 
meningkatkan integritas pemerintahan.

Pimpinan Majelis Nasional Venezuela, 
Juan Guaido yang mendeklarasikan 
dirinya sebagai presiden sementara 
mendesak China melepaskan 
dukungannya untuk Presiden Nicolas 
Maduro. Diketahui, China, Rusia, dan 
Turki tetap mendukung Maduro. 
Sementara AS, Kanada, dan negara 
anggota Uni Eropa mengakui dan 
mendukung Guaido sebagai presiden 
sementara Venezuela.
Beijing telah lama prihatin dengan krisis 
Venezuela. Perselisihan antara Maduro 
dan Guaido tentang siapa pemimpin 
sah negara itu sekali lagi menimbulkan 
pertanyaan bagaimana keterlibatan 
China dalam hubungan disfungsional 
dengan Venezuela. Ada juga rumor 
terkait upaya China mempromosikan 
dirinya sebagai pemimpin 
pembangunan internasional dan 
hubungan Selatan-Selatan.Jawaban 
singkatnya, hubungan China-Venezuela 
yang bermasalah merupakan akibat 
kelirunya asumsi China terkait risiko 
ekonomi dan politik karena terlibat 
dalam kesepakatan pinjaman minyak - 
dan keengganan mengakui dan belajar 
dari kesalahan kalkulasi awal.
Berdasarkan analisis akademisi 

Menebak Alasan China Dukung Maduro

Carnegie-Tsinghua Center untuk 
kebijakan global, Matt Ferchen, dilansir 
dari The Washington Post, Kamis (7/2), 
ada beberapa hal yang perlu diketahui 
tentang harapan yang diserukan China 
untuk stabilitas dan kedaulatan 
Venezuela:
1. China dengan cepat memperluas 
komoditas perdagangan di Amerika Latin
Ledakan hubungan komersial China dan 
Amerika Latin dimulai pada awal 2000-
an. Didukung oleh permintaan China 
yang berkembang pesat untuk komoditas 
mineral, pertanian, dan energi Amerika 
Selatan yang melimpah, China dengan 
cepat menjadi mitra dagang teratas atau 
nomor dua dari sejumlah negara di 
seluruh benua. Bijih besi, tembaga dan 
produk kedelai mendominasi 
perdagangan antara China dan negara-
negara seperti Brasil, Chile dan 
Argentina. Bagi China dan Venezuela, 
minyak merupakan jantung dari 
hubungan bilateral yang semakin 
berkembang.
Pada awal 2000-an, China menjadi salah 
satu importir minyak utama dunia dan 
ingin memperluas dan mendiversifikasi 
sumber pasokannya. Setelah Hugo 
Chavez menjadi presiden pada 1999, 
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Venezuela semakin menyatakan 
niatnya untuk mendiversifikasi 
hubungan perdagangan minyaknya 
sendiri dari ketergantungan yang 
berlebihan pada Amerika Serikat dan 
khususnya terhadap mitra di Asia 
seperti China dan India.
Venezuela merupakan produsen 
minyak utama Amerika Selatan, dan 
analis industri pada 2011 meyakini 
Venezuela memiliki cadangan minyak 
terbesar di dunia, bahkan melampaui 
Arab Saudi.China dan Venezuela 
semakin mengejar struktur pinjaman 
minyak antar negara untuk kemitraan 
mereka. Di pihak China, lembaga 
utama adalah Bank Pembangunan 
China (CDB), yang meminjamkan lebih 
dari USD 55 miliar ke Venezuela dari 
2007 hingga 2016. Di pihak Venezuela, 
mitra kunci adalah Chavez dan 
perusahaan minyak milik negara, 
PDVSA, di mana disepakati pemberian 
pinjaman dengan garansi penjualan 
minyak ke China.
Chavez meninggal karena kanker pada 
2013, dan harga minyak jatuh pada 
tahun berikutnya, tetapi muncul tanda 
memburuknya hubungan China-

Venezuela. Misalnya, aliran tahunan 
ekspor minyak Venezuela ke China 
jarang mendekati jumlah yang dijanjikan 
oleh para politikus di kedua pihak. 
Perusahaan minyak nasional China juga 
frustrasi dalam upaya mereka untuk 
mendapatkan akses ke peluang investasi 
hulu di Orinoco Belt Venezuela yang kaya 
minyak.
2. China salah perhitungan soal risiko 
politik
Setelah kematian Chavez dan anjloknya 
harga minyak sejak 2014, pertanyaan 
muncul, dapatkah Venezuela melunasi 
utangnya ke China? Terlepas dari 
kekhawatiran itu, kenapa China tetap 
mendukung pemerintah Maduro? 
Jawabannya terletak pada beberapa 
asumsi yang salah tempat tentang 
stabilitas hubungan China-Venezuela - 
dan pertaruhan yang mendukung status 
quo di Venezuela dipandang tidak 
berisiko dibandingkan dukungan publik 
terhadap perubahan ekonomi atau politik 
di negara tersebut.
Para diplomat dan peneliti China secara 
konsisten menggambarkan perluasan 
hubungan berbasis komoditas Beijing 
dengan Amerika Selatan sebagai 

"pelengkap" dan "saling 
menguntungkan" - dan, karenanya, 
secara alami memperkuat diri dan 
stabil. Dalam kasus hubungan China-
Venezuela, pejabat China dan 
cendekiawan lembaga think tank secara 
konsisten mengandalkan lingkaran 
kebajikan yang diakui antara 
pembangunan dan stabilitas untuk 
menjelaskan kekuatan hubungan 
tersebut.
3. Pejabat 
China 
konsisten 
membangun 
hubungan 
yang saling 
melengkapi
Secara 
khusus, 
mereka 
berargumen 
bahwa 
karena 
kebutuhan 
impor 
minyak 
China yang 
sangat besar dan karena pasokan 
minyak Venezuela yang melimpah, 
hubungan tersebut didasarkan pada 
hubungan komersial yang solid yang 
dapat mengatasi tantangan saat krisis 
ekonomi Venezuela semakin dalam. 
China terus menggembar-gemborkan 
argumen keunggulan-komparatif ini 
bahkan di tengah-tengah kekacauan 
yang terus muncul di Venezuela.
Dalam kasus Venezuela, asumsi-
asumsi China semacam itu didukung 
keyakinan bahwa hubungan itu 
didasarkan pada pijakan politik yang 
sehat. Popularitas dan komando 
Chavez dalam politik Venezuela, dan 
dukungan langsungnya bagi "kemitraan 
strategis yang komprehensif," 
meyakinkan Beijing bahwa semua 
sesuai keinginan.Ketika Chavez 
meninggal - dan negara itu dihantam 
anjloknya harga minyak dan penurunan 
produksi - membuat Venezuela semakin 
cepat jatuh ke dalam krisis. Namun 
China menolak mengakui bahwa ada 
sesuatu yang salah. Mulai sekitar 2016, 

China mengurangi pinjamannya ke 
Venezuela, tetapi saat krisis semakin 
dalam, respons resmi Negeri Tirai 
Bambu selalu mengulangi harapannya 
akan "stabilitas" dan "pembangunan" 
Venezuela.
4. Beijing sedang bertaruh
Bahkan ketika krisis politik Venezuela 
memasuki tahap terakhir bulan lalu, 
China tetap enggan menyerukan 

perubaha
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AS dan pengakuan internasional lainnya 
terhadap Guaido sebagai pemimpin 
Venezuela telah menekankan prinsip 
kebijakan luar negeri non-intervensi 
China yang dijalani sejak lama.Dan 
kemungkinan China terus berharap 
dukungan finansial dan diplomatiknya 
untuk Venezuela pada akhirnya akan 
membuka jalan bagi peluang 
perdagangan dan investasi berbasis 
minyak di masa depan. Dengan sikap 
diamnya di saat Amerika Serikat dan 
Rusia memutuskan mendukung pihak 
oposisi dan pemerintahan Maduro, 
China mungkin berharap bahwa 
upayanya untuk tampil sebagai mitra 
pragmatis bagi Caracas akan terbayar 
dengan akses masa depan yang lebih 
besar ke cadangan minyak Venezuela. 
Bagi China untuk menggambarkan 
dukungan keuangan dan politiknya yang 
panjang bagi Chavez dan Maduro 
sebagai hal yang praktis dan bukan 
ideologis, mungkin akan lebih mudah 
disampaikan daripada dilakukan di 
negara yang terpolarisasi seperti 
Venezuela.
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Angkatan bersenjata Iran, Garda 
Revolusi, meresmikan rudal balistik 
jarak jauh teknologi baru, Kamis (7/2), 
memicu amarah Amerika Serikat yang 
selama ini mendesak Riyadh 
menghentikan pengembangan senjata 
tersebut.Kantor berita Fars melaporkan 
bahwa rudal yang dikenal dengan nama 
"Dezful" itu 
memiliki 
jarak 
tempuh 
hingga 
1.000 
kilometer. 
Rudal itu 
disebut 
sebagai 
versi terbaru 
rudal 
Zolfaghar 
yang 
memiliki 
jangkauan 
hingga 700 
kilometer 
dengan hulu 
ledak mencapai 450 kilometer.
Lihat juga: Iran Menolak Desakan AS 
dan Eropa Hentikan Kembangkan Rudal
Dikutip Reuters, sejumlah gambar yang 
dirilis media itu memperlihatkan sebuah 
pabrik rudal bawah tanah dengan 
sebutan "kota bawah tanah."
Selain meresmikan rudal Dezful, Iran 
juga mengklaim memiliki sejumlah rudal 
dengan jarak tempuh hingga 2.000 
kilometer. Teheran mengklaim rudal 
tersebut bisa menjangkau pangkalan 
militer Israel dan AS di kawasan itu.
Sementara itu, dilansir AFP, Gedung 
Putih mengecam keras pengembangan 
rudal yang masih dilakukan Iran 
tersebut. AS bersumpah akan terus 
menekan "tanpa belas kasihan" agar 
Iran menghentikan pengembangan 
peluru kendalinya itu.
"Ini merupakan pengabaian terang-
terangan Iran terhadap hukum 
internasional. Kita harus 

Iran Pamer Rudal Balistik Baru

mengembalikan pembatasan internasional 
yang lebih ketat untuk membendung 
program rudal Iran," ucap wakil juru bicara 
Kementerian Luar Negeri AS, Robert 
Palladino.
"AS akan terus tanpa henti membangun 
dukungan di seluruh dunia untuk 
menghadapi aktivitas rudal balistik yang 

sembron
o dari 
rezim 
Iran. 
Kami 
akan 
terus 
memberi
kan 
tekanan 
pada 
rezim 
Iran 
sampai 
negara 
itu 
mengub
ah 
perilaku 

merugikannya."
Lihat juga: Iran Bakal Luncurkan Roket 
Antariksa, AS Ungkit Resolusi PBB
Relasi Iran-AS kembali memanas 
terutama setelah Presiden Donald Trump 
menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 
atau The Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) pada Mei lalu.
Perjanjian yang disepakati pada 2015 itu 
berisi kesepakatan Iran untuk menyetop 
pembangunan program senjata rudal dan 
nuklirnya, dengan imbalan pencabutan 
sanksi serta embargo bagi Iran. Perjanjian 
itu disepakati Iran, AS, Perancis, Rusia, 
China, Inggirs, Jerman, dan Uni Eropa.
Trump menganggap JCPOA, yang 
disepakati oleh pendahulunya, Barack 
Obama, merupakan sebuah "bencana" 
dan memutuskan menjatuhkan kembali 
sanksi terhadap Iran secara unilateral.
Meski AS telah keluar, Iran dan negara 
Eropa tetap mempertahankan komitmen 
untuk menjalankan perjanjian tersebut
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Sikap untuk sengaja tidak 
menggunakan hak pilih  yang acap 
disebut sebagai golput  bukan 
perbuatan pidana. Terkecuali jika ada 
upaya memengaruhi atau mengajak 
orang lain tidak memberikan hak 
politiknya dalam Pemilu.“(Golput) kalau 
sebagai pilihan pribadi sesuatu yang 
lumrah, atau menjadi hak politik. 
Tapi kalau menganjurkan orang untuk 
tidak menggunakan hak pilihnya, itu 
persoalan. 
UU (undang-undang) Pemilu 
melarang,” kata mantan Ketua KPU Juri 
Ardiantoro, Jumat (8/2).Untuk diketahui, 
UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, 
Pasal 515 jelas mengatur ketentuan 
tersebut.“Kalau sudah mengajak (untuk 
golput), apalagi menghalangi orang 
untuk tidak gunakan hak pilihnya, itu 
yang tidak diperbolehkan dan masuk 

Mengajak Golput Adalah Tindakan Pidana

Tanah Air

kategori pidana,” tegas Juri.
Adapun bunyi Pasal 515 adalah sebagai 
berikut: “Setiap orang yang dengan 
sengaja pada saat pemungutan suara 
menjanjikan atau memberikan uang atau 
materi lainya kepada pemilih supaya 
tidak menggunakan hak pilihnya dengan 
cara tertentu sehingga surat suaranya 
tidak sah, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak 36 juta rupiah.”

Amerika Serikat mencabut visa anggota 
Majelis Konstituen Venezuela, badan 
yang didirikan Presiden Nicolas Maduro 
untuk mengambil alih peran parlemen di 
bawah Majelis Nasional.
"Dewan itu merebut kekuatan 
konstitusional Majelis Nasional yang 
sah dan menggambarkan kehancuran 
lembaga-lembaga demokratis akibat 
ulah Maduro," ujar utusan baru AS 
untuk krisis Venezuela, Elliot Abrams, 
sebagaimana dikutip AFP, Kamis 7/2).
 Dalam kesempatan tersebut, ia juga 
mengecam pertemuan para menteri 
dari belasan negara Eropa dan Amerika 
Latin di Montevideo, Uruguay, untuk 
mencari jalan tengah demi mengakhiri 
krisis politik di Venezuela.
Lihat juga: Tak Diundang, Rusia Ingin 
Ikut Dialog Eropa soal Venezuela
Pembicaraan itu dipelopori oleh 
Meksiko dan Uruguay, dua dari 
segelintir negara Amerika Latin yang 
mengakui Maduro sebagai pemimpin 
sah Venezuela. Kepala Kebijakan Luar 
Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, 
juga turut hadir dalam pertemuan 
tersebut.Abrams mengatakan bahwa 
negara-negara hanya boleh berurusan 

AS Cabut Visa Pendukung Maduro
dengan Guaido, pemimpin Majelis 
Nasional yang sudah mendeklarasikan diri 
sebagai presiden interim di tengah 
demonstrasi anti-Maduro besar-besaran 
di Venezuela.AS diikuti sejumlah negara 
lainnya langsung memberikan dukungan 
kepada Guaido karena dianggap mewakili 
satu-satunya badan yang dipilih langsung 
oleh rakyat dalam pemilu, Majelis 
Nasional."Alih-alih mencoba untuk 
mengakomodasi Maduro melalui contact 
group atau dialog, kami mendesak 
negara-negara untuk mengakui Juan 
Guaido sebagai presiden sementara dan 
bergabung dengan kami dalam 
menanggapi permintaan Guaido untuk 
memberikan bantuan kemanusiaan 
internasional sesegera mungkin untuk 
memenuhi kebutuhan rakyat Venezuela," 
kata Abrams.Abrams pun 
memperingatkan negara-negara Eropa 
dan Amerika Latin itu berhati-hati karena 
Maduro dikenal kerap berbuat 
curang."Maduro pasti akan memanipulasi 
setiap panggilan negosiasi demi 
keuntungannya dan dia sering 
menggunakan dialog sebagai cara untuk 
mengulur waktu. Waktu untuk berdialog 
dengan Maduro sudah lama berlalu," 
katanya.

Disewakan 1 kamar besar depan ada
kasur dan lemari plastik. Di 2008 s 7th
street lantai 2. Depan ada laundry, 
Dekat Toko Nusantara.
Hub: Ibu Hermin 267-230-8891
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Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa 
Rajekshah mendatangi Markas Polda 
Sumut, Kamis (7/2), memenuhi 
panggilan penyidik dalam kapasitas 
sebagai saksi dalam kasus alih fungsi 
hutan oleh PT Anugerah Langkat 
Makmur (ALAM) di Kabupaten Langkat.
Pria yang akrab dengan panggilan Ijeck 
ini didampingi Kepala Dinas Kehutanan 
Sumut dan Kepala Bagian Hukum 
Pemprov Sumut.
 Ijeck yang datang dengan mengenakan 
batik lengan panjang melemparkan 
senyuman ketika disapa wartawan. Ijeck 
terlihat tidak merasa terbebani sesaat 
sebelum menjalani pemeriksaan itu.
Kepala Sub Bidang Penerangan 
Masyarakat (Penmas) Polda Sumut 
AKBP MP Nainggolan menyampaikan, 
Ijeck dipanggil bukan dalam 
kapasitasnya sebagai Wagub.
 Namun, Ijeck dimintai keterangan 
karena jauh hari sebelum menjabat 
sebagai wagub, dia adalah salah satu 
direktur di PT ALAM.
"Ijeck datang untuk memenuhi 
panggilan kedua. 
Saat panggilan pertama Ijeck 
berhalangan hadir. Siapa lagi yang 
dipanggil belum tahu. Itu tergantung 
penyidik," ujar Nainggolan.
Beberapa waktu lalu, 
Direktur PT Anugerah Langkat Makmur 
(ALAM) Musa Idishah atau yang akrab 
disapa Dodi Shah -- adik Ijeck -- 
menegaskan persoalan yang 
dihadapinya di Polda Sumut murni 
masalah hukum, tidak ada sangkut-
pautnya dengan politik.
“Ini murni masalah hukum, nggak ada 
kaitannya dengan politik apalagi 
menyangkut Pilpres
. Jadi apa yang saya jelaskan ini, bisa 
menjawab pertanyaan kawan-kawan 
wartawan,” kata Dodi Shah (DS), baru-
baru ini.
Dodi mengatakan dia menghormati 
proses hukum yang sedang berjalan di 
Polda Sumut terkait.“Nanti hasilnya apa, 
nanti kami info lagi kepada rekan-rekan 

Wagub Sumut Diperiksa Polisi
wartawan,” imbuhnya.
Terkait kepemilikan senjata, Dodi 
menegaskan kalau dirinya merupakan 
Ketua Persatuan Penembak Indonesia 
(Perbakin) Sumut.“Saya petembak, 
pemburu, petembak sasaran,
 saya juga petembak reaksi, jadi itu bisa 
saya jabarkan, artinya senjata legal,” 
ungkapnya.Dia juga memaparkan, kalau 
dirinya suka mengoleksi mobil tua.
“Saya juga ketua penggemar mobil kuno 
Indonesia, mobil tua iya, tapi mobil 
mewah saya enggak suka,” tambahnya 
sembari menduga terjadi miskomunikasi 
sehingga dia dinyatakan mangkir dari 
panggilan polisi.
Sebelumnya, Polda Sumut menetapkan 
Direktur PT ALAM, DS, sebagai 
tersangka dalam kasus dugaan 
pengalihan fungsi hutan lindung menjadi 
perkebunan kelapa sawit.
"Ada seluas 336 hektare lahan hutan 
lindung yang berubah fungsi menjadi 
perkebunan kelapa sawit di Kecamatan 
Sei Lepan, Brandan Barat, Besitang," ujar 
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol 
Tatan Dirsan Atmaja.
Tatan mengatakan, penetapan tersangka 
setelah penyidik melakukan gelar 
perkara.
 Polisi mengamankan DS karena dua kali 
dilakukan pemanggilan namun orang 
bersangkutan tidak hadir."Kasus alih 
fungsi hutan ini ditangani berdasarkan 
laporan pada Desember 2018 kemarin.
 Status DS sebagai tersangka namun 
dikenakan wajib lapor.
 Belum ada tersangka lain dalam kasus 
ini," katanya
.Sebelum menetapkan DS sebagai 
tersangka, aparat Polda Sumut dikawal 
pasukan Brigade Mobile (Brimob) 
Sumut bersenjata, melakukan 
penggeledahan di kantor PT ALAM di Jl 
Sei Deli Medan.
Petugas juga menggeledah kediaman DS 
di Komplek Perumahan Cemara Asri. 
Petugas mengamankan sejumlah CPU 
dan berkas diduga berkaitan dengan 
kasus hukum yang sedang ditangani.

 KPU mengubah format segmen 
keempat debat capres kedua pada 17 
Februari 
mendatang. KPU 
akan menyisipkan 
film pendek 
sesuai tema 
debat yakni 
energi, 
lingkungan hidup, 
infrastruktur, 
pangan dan 
sumber daya 
alam.
"Nanti kita akan 
putar film tema 
yang sedang 
terjadi. Jadi nanti 
ada infrastruktur, 
energi, pangan, 
SDA, lingkungan, ktia ambil satu film 
acak. Masing-masing pihak (capres) 
dikasih waktu untuk menanggapi, 
kemudian saling menanggapi respon 

KPU Akan Putar Film Di Debat Kedua
yang sudah diberikan," ujar ada Ketua 
KPU Arief Budiman di Gedung KPU, 

Rabu (6/2).
Film singkat itu 
berdurasi 30-60 detik. 
Nantinya paslon 
diminta merespons 
video itu. "Nanti 
kandidat diminta 
merespon," katanya
Sementara itu, 
Komisioner KPU Wahyu 
memastikan video yang 
ditampilkan akan netral 
dan sesuai tema debat. 
Dia menyatakan 
rencana pemutaran film 
pendek sudah 
dikomunikasikan 
dengan timses dari 

kedua paslon. Namun, isi film pendek 
tidak dibocorkan.
“Pasti akan relevan dan menampilkan 
problem kongkret," ucap Wahyu.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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 Pemerintah Amerika Serikat (AS) 
memutuskan untukmengurangi bantuan 
dana dan peralatan militer untuk 
Kamerun.Kebijakan itu dilakukan terkait 
kekhawatiran AS terhadap catatan 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 
yang dilakukan pemerintah Kamerun.
Seperti dilaporkan CNN, Rabu (6/2), AS 
bermaksud untuk "mengakhiri" lebih dari 
US$ 17 juta dalam bantuan keamanan, 
termasuk dana untuk radar, empat kapal 
patroli kelas bek, sembilan kendaraan 
lapis baja, 
program pelatihan 
untuk pesawat 
terbang C-130 dan 
helikopter.
Rencana 
peningkatan 
persenjataan 
militer Kamerun 
yang didanai AS 
terhadap pesawat 
Cessna milik elit 
Batalyon 
Intervensi 
Kamerun juga 
telah dihentikan. 
Batalion Kamerun ini telah dituduh 
terlibat dalam pelanggaran hak asasi 
manusia.Sebagian dari uang bantuan 
keamanan telah ditunda oleh Kongres 
AS karena keprihatinan pelanggaran 
HAM. AS juga membatalkan tawaran 
untuk Kamerun menjadi kandidat untuk 
Program Kemitraan Negara.“Kami telah 
memberi tahu pemerintah Kamerun 
bahwa kurangnya kemajuan dan 
kejelasan tentang tindakan yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam 
menanggapi tuduhan yang kredibel atas 
pelanggaran berat hak asasi manusia 
dapat mengakibatkan penskorsan 
bantuan AS yang lebih luas,” bunyi 
pernyataan Departemen Luar Negeri AS, 
Rabu.
Departemen Luar Negeri AS juga 
menhyatakan bahwa adalah 
kepentingan Kamerun untuk 
menunjukkan transparansi yang lebih 

AS Kurangi Bantuan Untuk Kamerun

besar dalam menginvestigasi dugaan 
pelanggaran HAM berat yang dilakukan 
oleh pasukan keamanan, khususnya di 
Wilayah Barat Laut, Barat Daya, dan 
Utara.AS telah memiliki ratusan tentara di 
Kamerun yang ditugaskan untuk melatih, 
memberi nasihat teknis, dan membantu 
pasukan lokal dalam pertempuran 
mereka melawan ISIS Afrika Barat, Boko 
Haram dan organisasi ekstremis keras 
lainnya di wilayah sekitar Danau 
Chad.Sebelumnya pada Mei 2018, Duta 

Besar AS 
untuk 
Kamerun, 
Peter Henry 
Barlerin, 
memberikan 
pidato yang 
menuduh 
pasukan 
keamanan 
pro-
pemerintah 
Kamerun 
melakukan 
pembunuha
n yang 

ditargetkan, penahanan tanpa akses ke 
bantuan hukum, keluarga, atau Palang 
Merah, dan pembakaran dan penjarahan 
desa-desa.Peter Henry Barlerin juga 
menuduh separatis Anglophone 
melakukan pembunuhan polisi, 
penculikan pejabat pemerintah, dan 
pembakaran sekolah. Negara Afrika ini 
telah dilanda oleh kekerasan antara 
pemerintah, yang dipimpin oleh penutur 
bahasa Prancis, dan Anglophones yang 
menghuni wilayah berbahasa Inggris di 
Kamerun.“Kami terus mendesak 
pemerintah Kamerun untuk menanggapi 
semua dugaan pelanggaran HAM berat 
yang serius, menginvestigasi tuduhan itu 
secara menyeluruh, meminta 
pertanggungjawaban pelaku pelanggaran 
tersebut, dan mengungkapkan hasil 
investigasi kepada orang-orang 
Kamerun,” bunyi pernyataan Departemen 
Luar Negeri AS.
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