Money Grams $1 = Rp 13.544.-

Rabu 02/20/19

Kurs BI Rp 13.920.-

Edisi 1116

Tiga hari pasca perhelatan Depat
Pilpres II, dunia media sosial masih
saja ramai membicarakannya. Silang
pendapat antar pendukung capres
masih terasa begitu hangat. Para
pendukung Jokowi menyebut bahwa
capres yang mereka dukung berhasil
menguasai panggung debat. Jokowi
dinilai lebih menguasai masalah
ketimbang Prabowo. Ada pula
warganet yang menyebut bahwa debat
capres kemarin ibarat seorang dosen
(Jokowi) yang sedang menguliahi
mahasiswanya (Prabowo). Begitupun
pernyataan Prabowo yang beberapa
kali menyatakan kesepahamannya
atas berbagai capaian yang dilontarkan
Jokowi, lalu sebagian orang menyebut
bahwa sesungguhnya Pilpres sudah
selesai. Banyak yang setuju dengan

pernyataan tersebut: bahwa
sesungguhnya Pilpres sudah selesai
dengan Jokowi sebagai pemenangnya.
Prabowo nampaknya masih belum
matang, dan benar-benar belum siap untuk
menjadi seorang pemimpin bangsa
sebesar Indonesia. Prabowo tidak mampu
menyajikan gagasan-gagasan serta
terobosan baru untuk membangun
Indonesia. “Menjalankan pemerintahan
berdasarkan pasal 33 UUD 1945.” Kalimat
yang berulangkali keluar dari mulut
Prabowo, tanpa ia mampu merinci
bagaimana ia akan melakukannya.
Seandainya saja ia menyampaikan
langkah-langkah konkret yang akan ia
lakukan untuk mewujudkannya, bukan
tidak mungkin membuat banyak rakyat
akan tertarik kepadanya. Pilpres 2019
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bersambung ke hal 3

Senin - Selasa Tutup
Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm
Tutup 12:30 pm - 3pm
Buka 3pm - 8pm

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm
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dari halaman utama

adalah ajang rakyat memilih
pemimpinnya. Pemimpin yang
dipercaya dan diyakini bisa mengelola
negara sebesar Indonesia ini dengan
sebaik-baiknya. Pemimpin yang tidak
hanya hapal Pancasila, namun betulbetul memahami maknanya. Dan
menerapkan sila-sila di dalam
Pancasila untuk kepentingan rakyat.
Pemimpin yang tidak hanya bisa
mengutip isi pasal UUD 1945, namun
juga sanggup menghasilkan kerja
nyata. Pemimpin yang tidak hanya
membangun pulau Jawa, namun juga
memeratakan pembangunan dari
sabang sampai merauke hingga ke
daerah pedalaman dan daerah terluar
Indonesia. Pemimpin yang membuat
negara hadir sampai di seluruh
pelosok Indonesia. Pemimpin yang
dekat dan sayang pada rakyatnya.
Pemimpin yang meninggikan martabat
rakyat, yang tidak pernah

merendahkan derajat orang lain, dan
yang selalu hormat pada orang lain
walaupun itu rakyat biasa. Melihat dengan
lengkap debat capres kedua tersebut,
sampai pada kesimpulan tentang beda
antara capres 01 dan 02 secara esensial.
Perbedaan ini diformulasikan dengan
kata-kata sederhana : Jokowi sudah dan
mau memimpin, sedangkan Prabowo
lebih banyak menggunakan terminologi,
contohnya, “Kalau saya mendapat
kesempatan berkuasa, demi kepentingan
rakyat, dan lain sebagainya. Jokowi
sanggup menjelaskan sampai ke detail
tentang apa yang sudah dan akan beliau
lakukan untuk segala hal sesuai tema.
Memang ada beberapa data yang perlu
dikoreksi, namun banyak juga data yang
benar dan akurat. Siapa juga yang hapal
semua angka itu? Yang penting, Jokowi
tahu apa masalah di lapangan, apa yang
sudah dilakukan dan apa yang hendak
dilakukan. Jokowi tidak hanya bicara teori
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dan narasi besar, namun sampai ke
detail, Presiden ya harus gitu, nggak
cuma bisa nyuruh lalu duduk saja terima
laporan. Nggak hanya bisa mengutip
bunyi pasal 33 UUD 1945 namun tidak
jelas mau kerja apa. Sementara
Prabowo ya seperti itu, sangat kontras
dengan Jokowi. Prabowo bicara tentang
narasi besar dan menyalahkan pihak
lain saja. Tidak memerinci solusinya
apa, programnya bagaimana dan
targetnya seperti apa. Akhirnya
ketahuan kalau Prabowo juga nggak
paham tentang revolusi industri 4.0.
Kudet (kurang update). Dia gagal paham
tentang urusan startup, tentang unicorn.
Prabowo nggak paham itu semua. Dia
malah menuding unicorn ini akan
melarikan kekayaan Indonesia ke luar
negeri. Indonesia bersama Presiden
Jokowi adalah Indonesia yang maju dan
cerdas. Terus terang saja memiliki
04

presiden seperti Jokowi membuat kita
rakyatnya ikut ketularan pintar loh!
Nggak percaya? Ayo ngaku, pasti bukan
cuma Prabowo Subianto capres nomor
urut 02 yang belum mengenal atau
mengerti apa yang dimaksud dengan
unicorn. Istilah yang belakangan ini
mendadak booming gara-gara debat
capres kedua kemarin. Biasanya yah,
unicorn ini ngetopnya dikalangan mama
muda atau anak perempuan kecil karena
ini merupakan salah satu icon boneka
mungil berbentuk kuda dengan satu
tanduk dan rambut kinclong warna warni
cukup mencuri perhatian untuk dijadikan
koleksi, nggak cuma itu, bahkan segala
pernak-pernik hingga kaosnya pun ada.
Tapi yang dimaksud oleh Jokowi
pastinya bukan itu. Istilah unicorn yang
dimaksud dalam debat kedua kemarin
sangat erat kaitannya dengan startup
atau perusahaan rintisan. Istilah startup
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ini berarti telah memiliki valuasi
sebesar USD 1 miliar. unicorn yang ini
ternyata masih ada dua 'tingkat' lagi
yang bisa dicapai oleh startup yang
telah mencapai status unicorn, yaitu
decacorn dan hectocorn. Startup yang
telah mencapai tingkat decacorn
berarti telah memiliki valuasi sebesar
USD 10 miliar. Sedangkan hectocorn
atau yang disebut juga super unicorn
berarti startup yang telah memiliki
valuasi sebesar USD 100 miliar. Saat
ini di negara Asian ada tujuh unicorn,
dan empat diantaranya berada di
Indonesia. Puji Tuhan, Alhamdulillah,
Indonesia telah memiliki empat startup
yang menyandang status unicorn yaitu
Go-Jek, Bukalapak, Traveloka, dan
Tokopedia. Bahkan ternyata startup
dari Indonesia, sudah ada satu startup
yang siap menjadi startup decacorn,
yaitu Go-Jek. Dengan pendanaan

terbarunya dari Google, Tencent dan
JD.com, valuasi Go-Jek saat ini mencapai
USD 9,5 miliar. Mengingat adanya
suntikan dana dari luar, lalu, apakah
kehadiran unicorn dapat membawa lari
uang RI seperti kekhawatiran Prabowo?
kekhawatiran Prabowo itu salah! Justru
hadirnya unicorn malah akan menarik
investasi dari luar ke Indonesia. Memang,
sejumlah unicorn Indonesia ini baru akan
memetik keuntungan sekitar 10 tahun
mendatang. Selain itu, rata-rata
pembagian imbal hasil (yield) dividen
hanya berkisar 2-3 persen per tahun.
Menurut Senior Researcher Bursa Efek
Indonesia, Poltak Hotradero, mengatakan,
sistem investasi dan struktur di dalam
startup berbeda dengan perusahaan
biasa. Pendiri startup memiliki peranan
sentral dalam semua penentuan
keputusan di internal, karena menjadi
satu-satunya yang paling paham genetik
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dari perusahaan tersebut. "Masuknya
investor asing tak lantas mengubah
perusahaan itu menjadi milik asing dan
menggeser pendiri dari posisi
pengendali. Justru, sosok pendirilah
yang menjadi daya tarik investor asing.”
ujarnya. Terlebih lagi sekarang BI
bersama Kementerian Keuangan
sudah mengatur sedemikian rupa
sehingga devisa ekspor itu akan
dikembalikan ke Indonesia dalam
bentuk deposito, makin gede bunganya
lalu bisa digunakan dengan mudah.
Menambahkan mengenai pendanaan
investor asing, menurut pengamat
ekonomi Yustinus Prastowo, ia juga
mengatakan bahwa pendanaan yang
diterima startup dari investor asing juga
bukan berarti pendanaan itu akan

kembali ke asing. Yustinus menjelaskan
bahwa investor asing seperti Alibaba atau
Softbank memang menerima dividen, tapi
dividen yang mereka terima telah dikenai
pajak sehingga bukan jadi masalah.
Kondisi saat ini bagi investor asing,
Indonesia adalah pasar besar karena
memiliki penduduk berjumlah 265 juta
jiwa dan sangat kompleks. Ekonomi
Indonesia juga sedang tumbuh positif.
Inilah yang menarik, sehingga, bila
banyak investasi bisa masuk ke unicorn
di Indonesia, bukan tak mungkin akan
bisa menguasai pasar Asia Tenggara
yang populasinya 560 juta jiwa. "Unicorn
di Indonesia ini rajanya Asia Tenggara.
Kalau bisa masuk ke pasar Indonesia
yang kompleks, pasti bisa masuk ke
negara lain. Kehadiran unicorn jelas
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bukan ancaman larinya uang RI keluar,
justru kondisinya sebaliknya! Unicorn
mendatangkan uang bagi negeri ini!
Tidak hanya sampai disitu, unicorn di
sebuah negara juga memutar roda
perekonomian. Selain membawa
investasi, startup dengan valuasi di
atas US$ 1 miliar juga menyerap
banyak tenaga kerja. Kita harus
bersyukur dengan hadirnya unicorn
yang dimotori oleh kaum muda negeri
ini, yang mampu memberikan lapangan
kerja jutaan orang. Tentunya
pemerintah akan terus mendukung
unicorn Indonesia untuk terus maju dan
berkembang dengan menghadirkan
jaringan internet di seluruh daerah, siap
berikan insentif pajak dan fasilitas,
alokasi dana riset dan pengembangan,

serta pantau dan akselerasi. Inilah
keseriusan pemerintah mendukung
munculnya unicorn di negeri ini. Dalam
debat Prabowo juga menanyakan sumber
daya di negara kita itu dikuasai oleh
segelintir orang saja, ternyata apa yang
dikatakannya kini terbukti secara
gamblang, bahwa itu adalah suatu
kebenaran. Prabowo protes mengenai
pembagian lahan untuk rakyat. Prabowo
protes dengan alasan kalau tanahnya
habis enggak ada yang dibagi-bagi lagi,
karena protes itu akhirnya keluarlah
informasi bahwa Prabowo sendiri
menguasai lahan negara dengan status
HGU dengan jumlah ratusan ribu hektar.
Hal ini menjadi blunder tersendiri bagi
Prabowo dan tentu mengancam
elektabilitas dari seorang Prabowo.
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Mungkin karena Jokowi gerah, dimana
lahan dimanfaatkan untuk kepentingan
rakyat tetapi justru diprotes dengan
mengeluarkan pernyataan kalau
tanahnya udah habis gak ada yang
dibagi-bagi lagi, maka dibukalah oleh
Jokowi, bahwa Prabowo pun memiliki
tanah (HGU) di Kalimantan dan juga
Aceh yang luasanya ratusan ribu hektar.
Ternyata, menurut informasi yang
dilansir oleh suara.com, dimana datanya
diambil dari Sosiolog George Junus
Aditjondro yang dirilis pada 21 Mei 2014,
total tanah yang dimiliki Ketua Umum
Partai Gerindra itu mencapai 1.361.000
hektar. Selain pernyataan yang
mengatakan kekayaan Indonesia hanya
dikuasai segelintir orang, Prabowo juga
10

pernah menyinggung tentang
kongkalikong pejabat meskipun tidak
secara langsung. Misalnya pada acara
debat ke dua 17 Februari yang lalu,
dimana Prabowo menyinggung ada
permainan pejabat dengan pemilik
tambang yang menyebabkan kalau ada
masalah, maka tidak berani menegur
perusahaan tambang yang membuat
lubang tapi belum melakukan
reklamasi. Seperti yang kita ketahui
bersama, mengurus HGU lahan hingga
jutaan hektar itu tentu tidak gampang
pada awalnya, oleh sebab itu yang
namanya kemungkinan kongkalikong
saling menguntungkan pihak-pihak
terkait bisa saja terjadi.Sebagai mantan
mantu Soeharto dan orang penting di
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rezim orde baru, menguasai lahan yang
begitu luasnya sangatlah tidak
mengherankan sama sekali. Pada masa
Soeharto, dimana dijuluki oleh dunia
sebagai pemimpin diktator terkorup di
dunia tersebut, gak akan ada yang
berani menyenggol kolega dari
Soeharto, apalagi anak hingga
mantunya. Dan apa yang disampaikan
Jokowi, ternyata sebuah fakta yang
tidak terbantahkan. Di akhir debat,
Prabowo membenarkannya. Keputusan
Jokowi membongkar penguasaan lahan
oleh Prabowo, bahkan menurut
beberapa sumber sebenarnya Prabowo
menguasai 1.3 juta hektar lahan, harus
diakui cukup berhasil memenangkan
opini publik di kalangan kelompok orang
yang belum menentukan pilihan, netral
atau tak terlalu suka dengan politik.
“Agak kaget Jokowi bilang Prabowo

nguasai lahan hingga ratusan ribu hektar.
Lebih kaget lagi karena Prabowo
mengakuinya. Maka tak heran kalau kubu
Prabowo merasa dirugikan. Karena
Capresnya benar-benar babak belur pada
debat kedua. Wajar juga kalau elite
parpol pendukung Prabowo yang hadir di
lokasi debat sempat protes keras
terhadap Bawaslu dan KPU. Meminta
agar ada teguran kepada Jokowi saat itu
juga. Tapi ribut-ribut kubu sebelah itu
akhirnya kocar-kacir oleh Luhut. Sampaisampai Ferdinan Hutahaen harus cium
tangan ke Luhut untuk mendinginkan
suasana. Tapi, ribut-ribut ini sebenarnya
apa salahnya? Jusuf Kalla pun mengaku
bahwa dirinya ikut terlibat dalam
keputusan pemberian lahan kepada
Prabowo pada tahun 2004 lalu, saat
masih menjadi Wapresnya SBY. Prabowo
menguasai lahan ratusan ribu hektar
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bukanlah sebuah kesalahan. Itu legal.
Maksudnya, kalau Prabowo salah, bisa
diproses hukum. Faktanya kan nggak.
Lalu apa masalahnya? Begini, secara
hukum, penguasaan tanah ratusan ribu
hektar, atau bahkan jutaan hektar oleh
Prabowo memang bukanlah
pelanggaran. Tak ada yang salah.
Menjadi bermasalah karena Prabowo
kerap nyinyir soal bagi-bagi lahan. Pada
bulan April tahun lalu misalnya,
Prabowo mengatakan bahwa 1 persen
populasi yaitu konglomerat menguasai
80 persen tanah kita. Prabowo
menyebut Indonesia saat ini tidak
waspada terhadap kelakuan para elite
yang terus mengeruk keuntungan demi
pribadi ketimbang masyarakat.
Prabowo tampil seperti pahlawan yang
ingin mewujudkan Indonesia yang adil
12

dan sejahtera untuk seluruh
masyarakat Indonesia. Bukan hanya
dikuasai oleh konglomerat. Narasi
mengkritik nyinyir pemerintahan Jokowi
pun berlanjut lewat Amien Rais, yang
menyebut pembagian sertifikat gratis
itu hanya pengibulan. Karena sejatinya
74 persen lahan di Indonesia dikuasai
oleh kelompok tertentu. Masyarakat
diprovokasi, pemerintah diserang. Tapi
Presiden Jokowi hanya menanggapi
dingin provokasi tersebut. Sesekali
menanggapi dengan canda. Sampai
akhirnya pada momen debat pilpres
kedua kemarin, Prabowo masih
mengungkit pembagian lahan kepada
masyarakat. Sampai di sini, kalau
kalian bertanya apa masalahnya?
Sudah jelas masalahnya adalah
Prabowo sendiri. Ngapain dia nyinyir
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soal pembagian lahan untuk
masyarakat kecil? Sementara dirinya
menguasai lahan yang sangat luas.
Untuk apa juga Prabowo menyerang
pemerintahan Jokowi yang tak
melakukan pembagian lahan untuk
konglomerat? Kesalahan Prabowo
sendiri yang membangun narasi
menyerang elite yang menguasai
mayoritas lahan di Indonesia. Karena
yang dimaksud elite ya dirinya sendiri.
Rakyat sebenarnya asyik-asyik saja
dengan tanah Prabowo. Nggak ada
masalah. Tapi karena Prabowo
nyerang pemerintah terus,
menyalahkan tentang hal yang
dilakukan oleh pemerintah
sebelumnya. Mencitrakan diri seolah
dirinya bisa jadi pahlawan yang nanti
tak akan membagi-bagi lahan, di situ
rakyat muak. Ngaku peduli pada
masyarakat, padahal dirinya sendiri

yang menguasai lahan. Nah, penguasa
lahan seperti ini ketika memprotes Jokowi
yang bagi-bagi lahan atau sertifikat
kepada rakyat kecil, malah membuka
boroknya. Masyarakat pun jadi gelenggeleng kepala, tanda paham siapa yang
sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat
kecil? Dan siapa yang sebenarnya
nasionalis dan patriotik. Yang jelas, upaya
Jokowi selama masa pemerintahannya
telah membuat susah para mafia tanah
dan juga mafia sumber daya alam.
Karena itulah, para mafia ini membenci
Jokowi, dan memilih merapat ke Prabowo,
dan Prabowo menerima mereka. Kan kata
adik Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo,
mau menerima kader yang bahkan anak
mantan PKI sekali pun? Jangankan PKI,
kaum ekstrimis yang tergabung dalam
ormas terlarang itu pun mereka terima.
Melihat kenyataan di atas, kita menjadi
tahu bahwa Jokowi benar-benar
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memikirkan rakyat dan tak ingin sumber
daya Indonesia dikuasi segelintir orang
saja. Seorang Jokowi itu berusaha
merangkul orang-orang yang ingin
berjalan bersama membangun negeri ini
menjadi lebih baik, dosa masa lalu
orang lain hampir tak pernah diungkit,
bukan karena takut, tapi cenderung
pada karena ia ingin merangkul dan
mungkin memberi kesempatan ke dua.
Mungkin juga karena beliau sibuk
bekerja dan gak mau membuang waktu
dengan hal-hal yang gak produktif.
Jokowi yang hampir gak punya 'dosa'
masa lalu dalam permainan dan intrik
politik, membuatnya gak ada takutnya,
bahkan dia menyebut bahwa beliau
hanya takut pada Tuhan/Allah. Jadi
oposisi dan mafia yang ingin main-main
dengan Jokowi harus hati-hati, gak mau
tobat akan dihantamnya dengan
membuka dosa-dosa masa lalu ke
14

publik, karena seorang tokoh publik/politisi
modal utamanya adalah kepercayaan
rakyat, kalau rakyat udah gak percaya,
maka otomatis karirnya hancur. Contohnya
Soeharto, ketika dosanya terkuak, dan dia
diturunkan oleh rakyat, maka hampir gak
ada nama baik yang ditinggalkannya,
bahkan bisa dikatakan akan menjadi aib
dalam sejarah.
Manusia harus berubah, dan secara
kolektif, negara harus mampu menjawab
tantangan ini, dan harus dipimpin oleh
orang yang berintegritas seperti Jokowi.
Dari hulu ke hilir, Jokowi menyusuri setiap
persoalan, dari perjalanan beliau ini
mungkin sudah tak terhitung berapa
banyaknya. Jokowi, benar-benar mengurai
persoalan yang kompleks ini menjadi
sederhana. Sehingga manusia indonesia
bisa hidup sejahtera. Dan sesuai cita cita
Jokowi adalah keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
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Info SIP
Mengenal Apa Itu Eczema

Saat memilih produk perawatan kulit,
Anda mungkin akan menemukan
beberapa klaim berupa hypoallergenic,
dermatology tested, alcohol-free,
fragrance-free, atau ‘Aman untuk kulit
sensitif dan eczema’. Berbeda dengan
rosacea yang kerap terjadi pada orang
yang berkulit putih, eczema atau yang
lebih sering disebut eksim ini justru
seringkali terjadi pada masyarakat
Indonesia yang berkulit medium atau
sawo matang. Dikarenakan cukup sering
terjadi, beberapa brand kecantikan pun
kini menawarkan variasi produk yang
memiliki formulasi aman untuk kulit
eczema. Sebelum mengetahui
bagaimana cara penanganan yang tepat,
yuk ketahui apa itu eczema dan apa saja
gejalanya lewat artikel berikut!
Apa itu Eczema?
Eczema
Eczema atau eksim dalam Bahasa
Indonesia adalah istilah yang diberikan
untuk dermatitis, yaitu kondisi yang
16

mengalami inflamasi sehingga
memerah, terasa gatal, dan terasa
kasar. Terdapat beberapa jenis eczema,
di antaranya adalah atopic dermatitis
yang merupakan eczema paling umum,
contact dermatitis, dyshidrotic eczema,
nummular eczema, seborrheic
dermatitis, dan stasis dermatitis.
Eczema merupakan kondisi kulit yang
sangat umum dijumpai pada anak-anak,
namun sebenarnya dapat terjadi pada
segala usia.Meskipun belum diketahui
apa penyebabnya, namun ada
beberapa hal yang diyakini dapat
menjadi pemicu timbulnya eczema.
Contohnya saja, sinar matahari, kulit
kering, kurang cocok dengan
kandungan skin care tertentu, stres,
serta masih banyak lagi. Walaupun
tampilannya cukup menyeramkan,
namun eczema bukan merupakan
penyakit yang menular, ya!
Gejala Eczema
Eczema
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Sebelumnya, perlu Anda ketahui dulu
nih kalau gejala eczema pada setiap
orang dapat berbeda-beda. Walaupun
Anda memiliki jenis eczema yang
sama dengan orang lain, bisa saja
gejala yang Anda alami sangat
berbeda. Baik area ditemukannya
eczema, hingga tingkat rasa gatal
yang
dirasakan.
Umumnya
gejala
eczema
meliputi:
Kulit kering
dan sensitif
Kulit
kemerahan
dan inflamasi
Rasa gatal
pada kulit
Kulit kasar,
menebal, atau
mengelupas
Muncul ruam
area kulit dengan warna merahkecokelatan, umumnya ditemukan di
area tangan, kaki, pergelangan
tangan, lipatan tubuh, dan dada. Pada
bayi, ruam akan ditemukan pada
wajah maupun kulit kepala.
Timbul benjolan pada kulit yang berisi
cairan.
Sekilas, beberapa gejala eczema di
atas mungkin akan tampak serupa
dengan gejala kondisi kulit lainnya.
Apalagi, Anda bisa saja hanya
mengalami satu atau dua gejala dari
enam poin di atas. Untuk memastikan
apakah gejala yang Anda alami
disebabkan oleh eczema atau tidak,
sebaiknya konsultasikan kondisi kulit
Anda terlebih dahulu dengan dokter,
ya!
Pengobatan Eczema
Eczema
Eczema tidak bisa benar-benar
disembuhkan, namun terdapat
berbagai perawatan dan langkah
pencegahan yang dapat Anda lakukan
untuk mengurangi timbulnya gejala
eczema, mulai dari produk perawatan
kulit, terapi khusus, hingga salep
maupun obat dari dokter. Secara

umumnya nih, ada tiga cara yang dapat
Anda lakukan untuk merawat kulit
eczema, yaitu:
1. Ketahui Pemicu Eczema
Jika kurang yakin apa yang menjadi
pemicu eczema Anda, usahakan untuk
menghindari penggunaan produk yang
memiliki kandungan irritants, seperti
deterjen atau
fragrance. Lebih
baik lagi jika Anda
memilih produk
yang memang
ditujukan khusus
untuk pemilik kulit
eczema. Selain
pemilihan produk,
hindari juga faktor
pemicu lainnya.
Ada beberapa
pemicu timbulnya
eczema, di
antaranya seperti
stres, keringat,
polusi, bahkan juga
jenis makanan tertentu seperti telur, susu,
atau kedelai.
2. Rutin Menjaga Kebersihan dan
Kelembapan Tubuh
Saat tubuh kotor, kulit akan menjadi lebih
rentan akan iritasi yang justru dapat
memperparah kondisi eczema. Oleh
karena itu, sangatlah penting bagi Anda
untuk menjaga kebersihan tubuh. Namun,
karena proses mandi dapat membuat kulit
terasa kering, sebaiknya batasi waktu
mandi agar tidak terlalu lama.
Anda juga perlu menghindari mandi atau
berendam dalam air yang bersuhu terlalu
panas agar kulit tidak semakin kering.
Selain itu, menggunakan pelembap
secara rutin juga dapat menjadi salah
satu cara mudah untuk menjaga
kelembapan kulit agar gejala eczema
tidak timbul kembali.
3. Gunakan Produk Perawatan Kulit
Secara Konsisten
Nah, setelah Anda mendapatkan produk
untuk merawat kulit eczema, langkah
yang juga tidak kalah penting adalah
menggunakannya secara konsisten.
Dengan begitu, kelembapan kulit pun
akan senantiasa terjaga sekaligus
meminimalisir timbulnya gejala eczema.
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Prabowo Digugat Rp 1,5 Trilliun

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo
Subianto digugat kelompok masyarakat
yang menamakan diri Harimau Jokowi
terkait pernyataannya yang
menyebutkan satu selang cuci darah di
RSCM dipakai 40 orang. Prabowo
mengemukakan hal itu saat
menyampaikan ceramah kebangsaan
beberapa waktu lalu. Prabowo dituntut
untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp
1,5 triliun oleh kelompok itu. "Kami
menggugat (Prabowo atas) kerugian
material dan immaterial," kata Saeful
Huda selaku Ketua Umum Harimau
Jokowi, Selasa (18/2/2019) malam. Ia
mengatakan, apa yang disampaikan
Prabowo merupakan fitnah. Pihaknya
sudah melakukan audiensi ke direksi
RSCM dan telah mendapat penjelasan
bahwa apa yang disampaikan Prabowo
itu hoaks. Kelompok itu menilai,
perkataan Prabowo tersebut sebagai
bentuk pelanggaran hukum.
"Hukumannya itu bisa sampai 10 tahun
penjara itu kan melanggar UndangUndang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
peraturan hukum pidana Pasal 15, terus
18

itu juga masuk perbuatan melawan
hukum sesuai dengan Pasal 1365
KUHPerdata," kata Saeful. Pihaknya
bisa saja mencabut gugatan dengan
catatan Prabowo bersedia meminta maaf
secara terbuka kepada masyarakat dan
diliput oleh sekurang-kurangnya oleh tiga
media nasional. Gugatan tersebut
didaftarkan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada 21 Januari 2019.
"Kami mengajukan gugatan tanggal 21
Januari lalu, tapi baru dipanggil pagi tadi
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,"
kata Saeful. Sidang gugatan yang
dijadwalkan pada hari ini ditunda hingga
Selasa depan karena kuasa hukum
Prabowo tidak membawa surat kuasa.

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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Amerika

16 Negara Bagian Gugat Trump
Sebanyak 16 negara bagian Amerika
Serikat menggugat Presiden Donald
Trump, terkait keputusannya
mendeklarasikan status darurat
nasional lantaran Kongres masih
enggan menyetujui anggaran
pembangunan tembok perbatasan ASMeksiko. Mereka menganggap
langkah Trump melanggar konstitusi.
Belasan negara bagian yang
menggugat Trump terdiri dari
California, Colorado, Connecticut,
Delaware, Hawaii, Illinois, Maine,
Maryland, Michigan, Minnesota,
Nevada, New Jersey, New Mexico,
New York, Oregon, dan Virginia.
Gugatan itu diajukan ke pengadilan
federal California pada Senin (18/2).
Jaksa Agung California, Xavier
Bacerra, mengatakan belasan negara
bagian itu memiliki hak
memperkarakan keputusan Trump
lantaran berisiko merugikan mereka.
Menurut Bacerra, anggaran
pembangunan tembok perbatasan
bisa digunakan untuk keperluan
lainnya seperti proyek militer dan dana
bantuan darurat saat bencana.
"Penggunaan dana federal tambahan
untuk pembangunan tembok
perbatasan bertentangan dengan niat
Kongres dan melanggar konstitusi AS,

termasuk (melanggar) Klausul Penyajian
dan Klausul Peruntukan," bunyi dokumen
gugatan tersebut seperti dikutip
AFP."Setelah pemerintah dibuka kembali
usai penutupan (government shutdown),
Kongres menyetujui dan presiden
meneken undang-undang alokasi dana
US$1,3 miliar untuk perbatasan di selatan
AS,
tapi Kongres memperjelas bahwa dana
tersebut tidak dapat digunakan untuk
membangun tembok perbatasan usulan
Presiden Trump," demikian isi dokumen
gugatan itu.Dokumen itu juga
menegaskan Trump "telah membawa
negara menuju krisis konstitusional yang
dibuatnya sendiri."Proposal gugatan itu
juga menambahkan Kementerian Dalam
Negeri AS telah melanggar UndangUndang Kebijakan Lingkungan Nasional
karena gagal mengevaluasi dampak
lingkungan dari dinding perbatasan yang
telah dibangun di California dan New
Mexico.Pada Jumat pekan lalu, Trump
mengumumkan keadaan darurat nasional
sebagai upaya untuk mencairkan
anggaran pembangunan tembok
perbatasan tanpa persetujuan Kongres.
Keputusan itu memungkinkan Trump
mengalihkan dana pertahanan dan
sumber lainnya untuk membangun
tembok perbatasan.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359
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Gunung Bromo Erupsi
Gunung Bromo alami erupsi pada pukul
06.00 WIB, Selasa (19/2/1019). Hal itu
meningkatkan status gunung menjadi
level II atau waspada dan warga serta
wisatawan dilarang mendekati kawah.
"Masyarakat di sekitar Gunung Bromo
dan pengujung/wisatawan/pendaki tidak
diperbolehkan memasuki kawasan dalam
radius 1 km dari kawah aktif Gunung
Bromo," ujar Kepala Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG),
Kasbani, dalam keterangan tertulis yang
diterima Liputan6.com.Ia
mengungkapkan tinggi kolom abu yang
teramati kurang lebih 600 meter di atas
puncak ( 2.929 m di atas permukaan
laut). Kolom abu,kata Kasbani, terlihat
warna putih hingga coklat dengan
intensitas tipis, sedang, hingga tebal
condong ke timur laut.
"Emisi abu menerus dengan amplitudo
gempa tremor menerus 0.5-1 mm,
dominan 1 mm," ujar Kasbani.

Gunung Bromo merupakan salah satu
gunung dari lima gunung yang terdapat
di komplek Pegunungan Tengger di laut
pasir. Gunung ini masih berstatus aktif
dan mudah didaki bila sedang normal.
Banyak wisatawan datang ke gunung ini
karena kekhasan gejala alam yang
dimiliki, yakni adanya kawah di tengah
kawah (creater in the creater) dengan
hamparan laut pasir yang
mengelilinginya.Dari puncak gunung,
dikutip dari laman www.vsi.esdm.go.id,
tampak kawah Bromo yang menganga
lebar dengan kepulan asap yang keluar
dari dasarnya. hal itu menandakan
gunung tersebut masih aktif.
Dari puncak inilah, pengunjung dapat
menyaksikan kawah Bromo dengan
kepulan-kepulan asapnya yang relatif
tipis, serta ke arah belakang dapat
menyaksikan keindahan panorama
hamparan laut pasir dengan siluet
alamnya yang mempesona.

WWW.AMARAACCOUNTING.COM

INCOME TAX REFUND
1626 S. Broad Street Philadelphia, PA 19145
( on Broad st. Between Tasker and Morris )

Phone : 267 - 886 - 9097
email amaraandassociates@gmail.com
- Free E-File / Gratis pengisian lewat internet
- Accurate tax filling / Pengisian pajak dengan tepat

$50 and Up
biaya untuk
pengurusan pajak

- Small busniess and individuals / Melayani bisnis atau perorangan
- Fast refund / Dapatkan pengembalian pajak dengan cepat
- In or out of state / Melayani seluruh state
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Pendiri Huawei : AS Tak Bisa Hancurkan Kita
Pendiri dan CEO Ren Zhengfei angkat
suara soal sikap AS dan sekutunya
yang berencana memblokir perangkat
Huawei dari pengembangan
infrastruktur 5G.Dalam sebuah
wawancara media, Zhengfei
mengatakan perusahaannya tak akan
hancur
meskipun AS
berupaya
mengajak
negara lain
untuk
memblokir
Huawei."Tid
ak ada cara
bagi AS
untuk
menghancur
kan kami.
Dunia tidak
akan
meninggalkan kami karena kami lebih
maju. Bahkan jika mereka
memengaruhi lebih banyak negara
untuk sementara tidak menggunakan
perangkat kami, kami akan selalu bisa
memperkecil skala," ucapnya disela
wawancara dengan BBC.
Baru-baru ini, Menlu AS Mike Pompeo
memperingatkan negara-negara
sekutu AS untuk tidak menggunakan
perangkat Huawei. AS berkeras jika
perangkat Huawei memungkinkan
intelijen China mengakses jaringan

telekomunikasi sehingga mengancam
sistem keamanan barat.Ren mengaku tidak
ambil pusing soal sikap tersebut. Kendati ia
tak memungkiri jika kemungkinan ada
dampak signifikan akibat hilangnya
konsumen di negara-negara barat."Kami
tidak akan
menarik investasi
karena masalah
ini. Kami akan
terus berinvestasi
di Inggris,"
ucapnya menyoal
sikap London
yang belum
mengambil
keputusan untuk
memblokir Huawei
atau tidak."Jika
cahaya mati di
Barat, di Timur
masih akan
bersinar. Dan jika di Utara menjadi gelap,
masih ada Selatan. Amerika tidak mewakili
dunia, hanya sebagian dari dunia."Ren
kembali menegaskan jika perangkat
besutannya tidak menjadi alat mata-mata
China, seperti yang dituduhkan
Washington. Menurutnya, penangkapan
sang anak Meng Wanzhou di Kanada
hanya tameng atas perang dingin antara
AS-China."Perusahaan kami tidak akan
pernah melakukan aksi mata-mata. Jika
kami melakukan tindakan itu, maka saya
akan menutup perusahaan ini," tandasnya.

Anda perlu File Tax Income Return,
Apply Individual Taxpayer Identification
Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &
small business

Hubungi : Steve 443 - 822 - 4116
www.sipbuletin.com
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Militer Venezuela Setia Pada Maduro

Angkatan bersenjata Venezuela
mengatakan mereka mewaspadai
pelanggaran perbatasan, menyusul
ancaman yang dikeluarkan oleh
Presiden AS Donald Trump yang
mendesak mereka untuk mendukung
pemimpin oposisi Juan Guaido.
"Angkatan bersenjata akan tetap
dikerahkan dan harus waspada di
sepanjang perbatasan... untuk
menghindari pelanggaran integritas
wilayah," kata Menteri Pertahanan
Vladimir Padrino saat membacakan
pernyataan bersama para komandan
Venezuela."Kami menegaskan kembali
ketaatan, subordinasi dan kesetiaan
kami kepada Presiden Nicolas Maduro,"
lanjutnya.Maduro menghadapi tekanan
tinggi untuk menghentikan keputusannya
memblokade bantuan internasional yang
kebanyakan datang dari Amerika. Ia
memerintahkan militer untuk menutup
perbatasan lantaran menganggap
langkah pemberian bantuan itu sebagai
bentuk intervensi Amerika.
Guaido sebagai pemimpin oposisi yang
mendeklarasikan diri sebagai presiden
interim Venezuela, terus berupaya
22

melawan blokade tersebut. Ia didukung
oleh Amerika dan sekitar 50 negara lain.
Guaido disebut telah menawarkan
amnesti kepada komandan militer jika
mereka memilih meninggalkan Maduro.
Trump diketahui menolak
mengesampingkan aksi militer AS di
Venezuela. Dirinya kembali memberi
tekanan dengan mengeluarkan
peringatan kepada militer Venezuela.
Ia menegaskan bahwa para pendukung
Maduro tidak akan menemukan tempat
bersembunyi yang aman dan bahwa tidak
akan ada jalan keluar yang mudah. "Anda
akan kehilangan segalanya," katanya,
Senin (18/2).Padrino menanggapi
ancaman tersebut dengan menyebut
Trump arogan. "Jika kekuatan asing
mencoba membantu pemerintahan
dengan paksaan, mereka harus
melakukannya di atas mayat kami," kata
Padrino.

Private Tutoring Harpa / Piano
(any age) by Jessica, every
Sarurday evening.
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Trump Tetap Akan Wujudkan Space Force

Presiden Amerika Serikat Donald Trump
makin mendorong kemajuan
rencananya untuk meluncurkan
"Angkatan Luar Angkasa" sebagai
cabang baru militer. Pada Selasa
(19/2/2019), Trump menandatangani
sebuah perintah arahan untuk
mewujudkan visinya tersebut.
Diwartakan kantor berita AFP, Trump
mengaku ingin menciptakan kekuatan
ruang angkasa untuk melindungi satelit,
mengatasi kerentanan di ruang
angkasa, dan menegaskan dominasi AS
di orbit. Baca juga: Pembentukan Space
Force"Kita harus siap," katanya usai
menandatangani perintah arahan
pembentukan Space Force.
Pemerintahan saya telah menjadikan
pasukan antariksa sebagai bagian dari
keamanan nasional," imbuhnya. Space
Force akan menjadi cabang keenam
dari militer bersama dengan Angkatan
Laut, Korps Marinir, Angkatan Darat,
Angkatan Udara, dan Penjaga Pantai.
Perintah yang ditandatangani Trump itu
merupakan bentuk permintaan untuk
Kongres guna menyusun UU yang akan
menetapkan Angkatan Luar Angkasa
sebagai cabang di bawah Angkatan
Udara. Hal tersebut mirip dengan Korps
Marinir yang merupakan bagian dari
24

Angkatan Laut. Juru bicara Kementerian
Pertahanan Charlie Summers
mengatakan, Pentagon akan
mengajukan proposal legislatif dalam
beberapa pekan mendatang. "Trump
memposisikan AS untuk bersaing,
menghalangi, dan menang dalam
lingkungan multi-domain yang kompleks
dengan munculnya kompetisi oleh
kekuatan besar," ucapnya. Namun,
pembentukan Angkatan Luar Angkasa
tetap harus ditinjau dan disetujui oleh
Kongres, meski sebagian skeptis dan
waspada terhadap biaya serta birokrasi
yang akan bertambah. Pasukan
antariksa akan memainkan perang
penting, dengan melibatkan banyak
teknologi militer yang bergantung pada
jaringan sensor dan satelit. Seperti
diketahui, Pentagon telah
memperingatkan negara seperti Rusia
dan China sedang membangun
kemampuan anti-satelit. Pensiunan
profesor di George Washington
University, John Logsdon, mengatakan
China dan Rusia berpotensi menjadi
saingan utama AS di ruang angkasa.
"China telah mengembangkan
kemampuan untuk menyerang pasukan
kami guna mempertahankan diri,"
tuturnya, seperti dikutip dari NPR.

www.sipbuletin.com

Jawaban KPU Untuk Sandiaga
Cawapres Sandiaga Uno mengusulkan
agar pertanyaan dari panelis untuk
debat Pilpres 2019 ditiadakan saja.
KPU menutup pintu atas permintaan
tersebut.Sandiaga awalnya menyebut
pertanyaan panelis dianggap tidak bisa
dipahami oleh masyarakat bawah.
"Ternyata pertanyaan yang
disampaikan panelis tidak ditangkap
masyarakat. Saya usulkan debat
ketiga, bahwa kita tidak usah diberi
pertanyaan," ucap Sandiaga di Media
Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya
I, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019).
Sandiaga menyampaikan itu setelah
menonton debat kedua bersama
masyarakat di Cibinong, Bogor, Jawa
Barat. Menurutnya, lebih baik calon
presiden maupun wakil presiden
memaparkan visi-misi. Baru kemudian
pertanyaan didasarkan pada pengujian
visi-misi calon."Sampaikan apa yang
jadi program dan langsung bertanya
masing-masing topik. Apa visi-misi
Indonesia menang, dan silakan
dikritisi," ucap pendamping capres
Prabowo Subianto itu.
KPU menanggapi usul Sandi dengan
berbicara tentang regulasi. Bagi KPU,
keberadaan panelis sudah diatur

dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU)."Di PKPU, mengatur debatnya,
ada yang berperan, ada KPU, ada
moderator, ada paslon, ada panelis, itu
diatur semua," ucap Ketua KPU Arief
Budiman kepada wartawan di kantornya,
Selasa (19/2/2019).Arief malah balik
bertanya, siapa yang akan menyusun
pertanyaan jika panelis tidak ada.
Moderator tidak dimungkinkan membuat
pertanyaan.“Sekarang, kalau panelis
nggak ada, yang menyusun pertanyaan
siapa? Moderator? Moderator itu kita pilih
dengan keahlian dia mampu mengatur
jalannya diskusi.
Mampu menyampaikan pertanyaan itu
dengan kata, intonasi, yang baik yang
bisa dipahami," ucap Arief.
Panelis penting karena dia dianggap
menguasai setiap tema debat. Karena
keahliannya itu, panelis dipercaya
menyusun pertanyaan. Dalam debat,
sudah dibuat sesi saling bertanya
antarcalon. Namun tidak mungkin
dilakukan dari awal debat sampai akhir.
"Moderator itu kan tidak ahli di bidang
tema debat. Panelis itu dipilih karena
keahliannya di bidang-bidang yang kita
jadikan tema di setiap debat," ucap
Arief.
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Bupati Bekasi Resmi Jadi Tersangka
Bupati Bekasi nonaktif Neneng
Hassanah Yasin mengajukan surat
pengunduran diri sebagai kepala daerah
Kabupaten
Bekasi periode
2017-2022. Surat
itu disampaikan
Neneng
Hassanah Yasin
melalui anak
buahnya ke
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah
(DPRD)
Kabupaten
Bekasi pada
Senin
(18/2/2019).
Ketua DPRD
Kabupaten
Bekasi Sunandar
membenarkan
hal
tersebut.Menurut
dia, surat
tersebut
langsung
ditindaklanjuti
internal dewan,
agar dijadikan
acuan
terselenggaranya
rapat paripurna DPRD Kabupaten
Bekasi. "Suratnya sudah kami terima
pada Senin (18/2/2019) dan keesokan
hari Selasa (19/2/2019) sudah kami
tindak lanjuti," kata Sunandar, Rabu
(20/2/2019). Pihaknya tengah
mengonsultasikan surat pengunduran
diri Neneng ke Provinsi Jawa Barat
hingga Kementerian Dalam Negeri.
Tujuannya untuk menentukan langkah
selanjutnya atas keputusan Neneng
mengundurkan diri sebagai Bupati
Bekasi. "Apakah nanti prosedurnya
sama seperti Bupati Indramayu Bu Anna
(mundur ingin berbakti pada keluarga)
atau nanti bagaimana. Ini yang masih
kami konsultasikan," ujarnya. Kepada
26

DPRD Kabupaten Bekasi, Neneng
mengundurkan diri dengan alasan
tersandung kasus hukum. Politikus
Partai Golkar
tersebut
ditangkap
Komisi
Pemberantas
an Korupsi (
KPK) terkait
kasus suap
perizinan
proyek
Meikarta pada
Oktober 2018.
Posisi
Neneng lalu
digantikan
Wakil Bupati
Eka Supria
Atmadja yang
ditunjuk
sebagai
Pelaksana
Tugas (Plt)
Bupati. Surat
pengunduran
itu ditulis
Neneng
secara pribadi
dengan tanda
tangan di atas
materai Rp
6.000. Plt Kepala Bagian Tata
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bekasi Adeng Hudaya
mengaku belum menerima surat
pengunduran diri Neneng. Dia
beralasan tengah memenuhi agenda
rapat koordinasi (rakor) selama dua
hari di Kota Bandung.
"Saya cari tahu dulu infonya ke staf,
karena saya belum tahu tentang hal
ini," kata Adeng.
Neneng Hassanah Yasin dtetapkan
sebagai tersangka dan ditahan KPK
sejak Selasa 16 Oktober 2018. Neneng
Hassanah Yasin ditangkap oleh
petugas KPK pada Senin (15/10/2018)
malam.
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Ledakan Di Mal Taman Anggrek
Ledakan terjadi di Mal Taman Anggrek,
Jakarta Barat, Rabu (20/2/2019) pagi.
Lewat akun Instagram
@maltama
nanggrek,
manajemen
Mal Taman
Anggrek
menjelaska
n ledakan
terjadi
sekitar
pukul
10.30,
tepatnya di
food court
lantai 4.
"Ledakan
ini
disebabkan
salah satu
tenant food court yang sedang berada
dalam proses pengerjaan yang sedang
berjalan," tulis manajemen, Rabu pagi.
Manajemen menyatakan kondisi mal
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sudah kondusif pascaledakan terjadi.
Mal sudah kembali beroperasi normal.
"Manajemen Mal Taman Anggrek
memoh
on maaf
atas
kejadian
ini," ujar
manaje
men.
Beredar
foto dan
video
dinding
Mal
Taman
Anggrek
yang
rusak.
Kacakacanya
pecah
dan panel serta tiangnya lepas. Pihak
kepolisian berada di lokasi untuk
mengecek kabar tersebut.
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Vietnam Siap Sambut Kim Jong Un

Vietnam mulai mempersiapkan
penyambutan pemimpin Korea Utara,
Kim Jong-un, yang diperkirakan akan
datang menggunakan kereta
menjelang pertemuan keduanya
dengan Presiden Amerika Serikat,
Donald Trump, di Hanoi pekan depan.
Dua sumber pemerintahan Vietnam
mengatakan kepada Reuters bahwa
Kim diperkirakan akan memulai
perjalanan dengan kereta dari
Pyongyang, Korut, menuju China.
Setelah itu, Kim akan melanjutkan
perjalanan dengan kereta dari China
menuju Stasiun Dong Dang yang
terletak di daerah perbatasan
Vietnam.Kim lantas turun dari kereta
dan dijemput dengan iring-iringan
mobil yang kemudian akan
mengantarnya ke Hanoi, di mana ia
bakal bertemu Trump.Tiga sumber
lainnya membeberkan kepada Reuters
bahwa salah satu kandidat kuat lokasi
pertemuan Trump dan Kim adalah
Pesanggrahan Pemerintahan
Vietnam.Selain itu, pemerintah
Vietnam juga menyiagakan Metropole
Hotel yang terletak di seberang
Pesanggrahan Pemerintahan sebagai

lokasi cadangan pertemuan tersebut.
Seorang saksi mata Reuters juga
mengaku melihat tangan kanan Kim, Kim
Chang-son, berkunjung ke Pesanggrahan
Pemerintahan dan sejumlah hotel, seperti
Metropole dan Melia, yang berlokasi di
Hanoi.
Salah satu sumber mengatakan Kim
kemungkinan akan bermalam di Hotel
Melia selama di Vietnam. Namun, kelima
sumber Reuters itu menekankan bahwa
semua rencana ini masih dapat berubah
sesuai situasi.
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KPK Minta Masyarakat Bijak Dalam Memilih
Juru Bicara Komisi Pemberantasan
Korupsi ( KPK) Febri Diansyah
mengimbau agar para calon pemilih
bijaksana dalam memilih calon anggota
legislatif di Pemilu 2019. Hal itu
menanggapi langkah Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang telah
mengumumkan 32 nama tambahan
calon legislatif mantan narapidana
korupsi. "Begini, yang paling penting
adalah imbauan dan membangun
kesadaran untuk kita semua sebagai
pemilih ya, agar benar-benar
memerhatikan siapa yang hendak
dipilih," kata Febri Menurut Febri, jika
masyarakat memilih calon yang pernah
bermasalah atau karena politik uang,
hal itu akan menghambat upaya
mewujudkan Indonesia ke arah yang
lebih baik. Febri mengingatkan, caloncalon yang dipilih nantinya akan
mewakili masyarakat di DPR, DPRD,
dan DPD. Lembaga-lembaga legislatif
ini harus bersih dari korupsi. "Jadi, kita
perlu jauh lebih hati-hati untuk memilih
dan pilihlah orang orang yang punya
rekam jejak atau latar belakang yang
bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Di sisi lain, kata dia, KPK
mengapresiasi KPU yang
mengumumkan nama-nama tambahan
caleg eks koruptor tersebut. Menurut
Febri, sejak KPU berdiskusi dengan
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KPK, pihaknya menekankan pentingnya
masyarakat selaku calon pemilih untuk
mendapatkan informasi yang cukup
dalam menentukan pilihannya. Hal itu
untuk mendorong Pemilu 2019 yang
berintegritas."Masyarakat punya amunisi
yang lebih, informasi yang lebih untuk
menyaring dalam memilih para calonnya.
Maka, apa yang dilakukan KPU itu kami
pandang sebagai perwujudan atau
upaya untuk mewujudkan pemilu yang
berintegritas," kata dia. Jumlah 32 nama
tambahan ini menambah panjang daftar
caleg eks koruptor. Jika ditambahkan
dengan daftar caleg eks koruptor yang
sudah lebih dulu diumumkan KPU, total
ada 81 caleg mantan napi korupsi. Dari
32 caleg eks koruptor tambahan,
sebanyak 7 caleg maju di tingkat DPRD
provinsi dan 25 caleg maju di tingkat
DPRD kabupaten/kota. Tak ada nama
tambahan caleg eks koruptor yang maju
di tingkat Dewan Perwakilan Daerah
(DPD). Baca juga: Ini 32 Nama
Tambahan Caleg Eks Koruptor yang
Diumumkan KPU Caleg DPD yang
tercatat punya riwayat kasus korupsi
berjumlah 9 orang. Dari 16 partai politik
peserta pemilu, 14 partai mengajukan
caleg mantan napi korupsi. Hanya ada 2
partai politik yang tak ajukan caleg eks
koruptor, yaitu Partai Nasdem dan Partai
Solidaritas Indonesia (PSI).
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