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Kubu Prabowo memang selalu cari 
sensasi, baru baru ini 
terdengar bila mau 
rekonsilasi kubu 
Prabowo minta syarat 
pulangkan Rizieq. 
Bahkan Kubu 
Prabowo dengan tak 
tahu malu 
membebankan biaya 
hidup dan denda 
overstay Rizieq ke 
pemerintah Jokowi 
dengan dalih dan 
syarat rekonsiliasi. "Ini 
pandangan pribadi 
saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau 
digunakan, agaknya yang paling tepat 

beri kesempatan kepada Habib Riziew 
kembali ke Indonesia," kata 
Dahnil melalui akun 
Twitternya, @Dahnilanzar 
pada Kamis, 4 Juli 2019. 
Dahnil mempersilakan 
cuitannya dikutip. Menurut 
Dahnil, narasi rekonsiliasi 
politik harus disertai dengan 
berhentinya kriminalisasi 
terhadap para pendukung 
Prabowo-Sandiaga Uno di 
pemilihan presiden 2019. Dia 
berpendapat narasi yang 
menstigma kelompok 
pendukung Prabowo sebagai 

radikal juga harus diakhiri. "Stop upaya 

Moeldoko :

Pergi Sendiri, 
Ya pulang Sendiri
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kriminalisasi, semuanya saling 
memaafkan. Kita bangun toleransi yang 
otentik, setop narasi-narasi stigmatisasi 
radikalis, dan lain-lain," kata mantan 
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda 
Muhammadiyah ini. Dahnil mengatakan 
akan menyampaikan usulan kepada 
Prabowo agar persoalan kepulangan 
Rizieq ini juga dibahas jika bertemu 
Jokowi nanti. Rizieq Shihab saat ini 
bermukim di Mekkah, Arab Saudi. Dia 
berangkat ke Mekkah sejak terjerat 
kasus chat mesum. Kasus ini dihentikan 
pada Juni 2018, tetapi Rizieq belum 
juga kembali ke tanah air. Dalam 
sejumlah kesempatan, Prabowo 
Subianto berjanji akan menjemput 
Rizieq pulang seumpama dirinya 
menang pemilihan presiden 2019. 

Sebelumnya, anggota Badan 
Komunikasi Partai Gerindra Andre 
Rosiade juga mengungkapkan hal 
senada. Andre mengatakan pertemuan 
Prabowo dan Jokowi bukan dalam 
rangka bagi-bagi kursi, melainkan 
meredakan tensi politik dan membantu 
para pendukung Prabowo yang 
berkasus. "Jangan menstigma 
silaturahim Pak Prabowo itu bagi-bagi 
kursi. Coba pikirkan juga bagaimana 
para pendukung yang masih punya 
banyak masalah. Ada yang ditahan, ada 
yang masih terima surat panggilan polisi, 
lalu ulama yang ada masalah gara-gara 
pilihan pemilu," kata Andre kepada 
Tempo, Selasa, 2 Juli 2019. Narasi 
rekonsiliasi ini ramai diserukan 
mengingat polarisasi yang terjadi di 
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antara pendukung selama pemilihan 
presiden 2019. Sejumlah kalangan 
menilai kedua calon presiden, Joko 
Widodo dan Prabowo harus segera 
bertemu dan melakukan rekonsiliasi 
demi meredakan tensi politik di 
masyarakat. Kalau membaca berita 
diatas kelihatan aneh. Gimana enggak 
aneh sebenarnya mereka itu tahu 
enggak arti rekonsilasi. Oke Renkosilasi 
adalah : Perbuatan memulihkan 
hubungan persahabatan pada keadaan 
semula dengan kata lain untuk menjalin 
kembali persatuan antara pendukung 
kubu 01 dan 02. Nah ini apa 
hubungannya dengan Rizieq. Si Rizieq 
ini yang dulu katanya pergi umrah 
bahkan ada yang bilang diundang sama 
raja Salman sebagai tamu kehormatan. 

Rizieq sudah meninggalkan Indonesia 
sejak 2017 yang lalu. Dan perginya pun 
diam diam pergi sendiri, enggak pamitan 
sama pengikutnya apalagi Presiden 
Jokowi. Dia pergi setelah kasus chat esek 
esek dengan Firza Husein tersebar di 
media sosial. Kasus ini dihentikan pada 
Juni 2018, tetapi Rizieq belum juga 
kembali ke tanah air. Dan lagi kubu 
Prabowo sebagai pihak yang kalah 
sebaiknya tahu diri dan punya malu, masa 
yang kalah meminta syarat yang macam-
macam kepada sang pemenang? 
Sebagai pihak yang kalah sungguh tidak 
punya malu meminta yang aneh-aneh 
kepada pemenang. Kubu Jokowi sama 
sekali tidak punya kepentingan untuk 
menerima permintaan tolol dari kubu 
Prabowo, karena secara kekuatan di 
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pemerintahan saja kubu Jokowi sudah 
menguasai 60%. Atau dengan kata lain 
kubu Jokowi tidak masalah jika kubu 
Prabowo tidak mau bersatu kembali. 
Sebenarnya kubu Jokowi yang 
mengajukan berbagai macam syarat 
jika kubu 02 ingin rekonsiliasi apalagi 
ikut ambil bagian di pemerintahan. 
Pendukung Prabowo yang rata-rata 
pengikut Rizieq, dari kelompok elite, 
semua mereka tahu persis 
permasalahan Rizieq. Mereka juga 
paham syarat-syarat apa saja yang 
harus dilengkapi jika ingin Rizieq 
pulang. Tapi di hadapan publik, kini 
mereka pura-pura tidak tahu. Malah 
menyalahkan pemerintah, seolah 
pemerintah menghalangi kepulangan 
Rizieq ke Indonesia. Dulu sih, saat 

masa kampanye, janjinya akan dijemput 
pakai pesawat pribadi. Namun, janji itu 
bersyarat, yakni jika Prabowo terpilih jadi 
presiden saja. Nah, sekarang Prabowo 
kalah di Pilpres 2019. Jadi rencana dan 
harapan Rizieq untuk disambut bak 
Imam Khomeini GATOT alias gagal total. 
Lucunya, Prabowo yang tidak jadi 
menjemput Rizieq, malah rencana 
pemulangan Rizieq ini mau dibebankan 
kepada Jokowi. Sebelumnya Fadli Zon 
sempat memberitakan kalau kepulangan 
Rizieq dihalang-halangi pihak imigrasi. 
Entah imigrasi negara mana dia tak 
memberi gambaran pasti. Namun, dia 
menambahkan pihak Arab Saudi tak 
memiliki masalah dengan Rizieq. Selama 
ini mulai dari kasus Ahok sampai Pilpres, 
pengikut Rizieq selalu menuduh 
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pemerintah menghalang-halangi Rizieq 
pulang ke Indonesia. Padahal sejak 
awal pemerintah tidak tahu apa-apa 
soal kepergian Rizieq dan memang 
tidak penting juga. Selama itu pula 
kepulangan Rizieq jadi bahan gorengan 
para pengikut dan alat politik Prabowo-
Sandi. Ketua DPP Partai Golkar Bidang 
Media dan Penggalangan Opini, Ace 
Hasan Syadzily mengaku tak habis pikir 
dengan ide juru bicara Ketua Umum 
Partai Gerindra Prabowo Subianto, 
Dahnil Anzar Simanjuntak yang 
mensyaratkan kepulangan Rizieq 
Shihab sebagai proses rekonsiliasi 
politik setelah Pemilihan Presiden atau 
Pilpres 2019. "Rekonsiliasi politik kok 
dipahami dengan maksud untuk 

negosiasi kasus hukum. Ini semakin 
salah kaprah. Hukum harus ditegakkan 
kepada siapa saja tanpa terkecuali," ujar 
Ace saat dihubungi Tempo pada Jumat, 5 
Juli 2019. Ace menganggap usulan 
tersebut aneh. Politikus Golkar itu 
menegaskan, rekonsiliasi bukanlah bagi-
bagi kursi, apalagi negoisasi kasus 
hukum. "Persoalan hukum harus 
pisahkan dengan politik. Proses hukum 
biarlah menjadi ranah hukum, jangan 
diintervensi dengan persoalan politik," 
ujar Ace. Kepala Staf Kepresidenan 
Moeldoko heran dengan permintaan 
pemulangan pemimpin Front Pembela 
Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai salah 
satu syarat rekonsiliasi usai Pilpres 2019. 
Moeldoko menyebut Rizieq sendiri yang 
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memilih pergi ke Arab Saudi dua tahun 
lalu saat kasus hukumnya mencuat. 
Menurutnya, pemerintah juga tak 
pernah mengusir Rizieq keluar dari 
wilayah Indonesia. "Siapa yang pergi, 
siapa yang pulangin. Kan, pergi pergi 
sendiri kok dipulangin, gimana sih? 
Memangnya kita yang usir, kan 
enggak," kata Moeldoko di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 
Selasa (9/7). Mantan Panglima TNI itu 
menyatakan Rizieq yang seharusnya 
pulang sendiri ke Tanah Air karena 
pemerintah tak pernah meminta ia pergi 
ke luar negeri. Sembari bercanda, 
Moeldoko mengatakan bakal 
membelikan tiket pulang jika Rizieq tak 
bisa membeli sendiri. "Pergi, pergi 
sendiri kok, kita ribut mau mulangin, 
kan gitu. Ya, pulang sendiri saja. 
Enggak (bisa) beli tiket, baru gua 
beliin," ujarnya diikuti tawa. Namun, 
Moeldoko tak menjawab terkait apakah 
ada jaminan ketika Rizieq pulang ke 
Indonesia nanti kasus-kasus hukumnya 
tak dibuka lagi. Ia menyatakan Kapolri 
Jenderal Tito Karnavian yang lebih 
tepat untuk berbicara itu. "Ya, saya 
tidak tepat bicara itu ya, mungkin 

Kapolri," tuturnya. Senada dengan 
Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Puan Maharani mengatakan Rizieq yang 
memilih pergi ke luar negeri. Ia heran bila 
pemerintah yang diminta memulangkan 
Rizieq. "Ya, orang pergi sendiri, terus kok 
jadi kita harus yang minta pulang," kata 
Puan dikonfirmasi terpisah. Mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi Mahfud MD 
mengatakan, rekonsiliasi jangan 
dicampuradukkan dengan masalah 
hukum seseorang. "Bagi saya hukum 
harus dipisahkan, jangan dicampur aduk 
dengan politik. Rekonsiliasi itu konsep 
politik untuk berbagi tugas secara 
proporsional. Penegakan hukum adalah 
penegakan hukum," kata Mahfud di 
Kalibata, Rabu (10/7/2019). Ia 
menanggapi soal kepulangan pemimpin 
Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab 
sebagai syarat rekonsiliasi yang diajukan 
pihak Prabowo-Sandiaga. Menurut 
Mahfud, Rizieq boleh-boleh saja kembali 
ke Tanah Air. Namun, Mahfud 
mengingatkan, Rizieq tidak boleh lari dari 
urusan hukum yang menjeratnya. 
"Menurut saya Habib Rizieq boleh pulang, 
harus dipulangkan, tetapi kalau ada 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

memilih pergi ke Arab Saudi dua tahun 
lalu saat kasus hukumnya mencuat. 
Menurutnya, pemerintah juga tak 
pernah mengusir Rizieq keluar dari 
wilayah Indonesia. "Siapa yang pergi, 
siapa yang pulangin. Kan, pergi pergi 
sendiri kok dipulangin, gimana sih? 
Memangnya kita yang usir, kan 
enggak," kata Moeldoko di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 
Selasa (9/7). Mantan Panglima TNI itu 
menyatakan Rizieq yang seharusnya 
pulang sendiri ke Tanah Air karena 
pemerintah tak pernah meminta ia pergi 
ke luar negeri. Sembari bercanda, 
Moeldoko mengatakan bakal 
membelikan tiket pulang jika Rizieq tak 
bisa membeli sendiri. "Pergi, pergi 
sendiri kok, kita ribut mau mulangin, 
kan gitu. Ya, pulang sendiri saja. 
Enggak (bisa) beli tiket, baru gua 
beliin," ujarnya diikuti tawa. Namun, 
Moeldoko tak menjawab terkait apakah 
ada jaminan ketika Rizieq pulang ke 
Indonesia nanti kasus-kasus hukumnya 
tak dibuka lagi. Ia menyatakan Kapolri 
Jenderal Tito Karnavian yang lebih 
tepat untuk berbicara itu. "Ya, saya 
tidak tepat bicara itu ya, mungkin 

Kapolri," tuturnya. Senada dengan 
Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Puan Maharani mengatakan Rizieq yang 
memilih pergi ke luar negeri. Ia heran bila 
pemerintah yang diminta memulangkan 
Rizieq. "Ya, orang pergi sendiri, terus kok 
jadi kita harus yang minta pulang," kata 
Puan dikonfirmasi terpisah. Mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi Mahfud MD 
mengatakan, rekonsiliasi jangan 
dicampuradukkan dengan masalah 
hukum seseorang. "Bagi saya hukum 
harus dipisahkan, jangan dicampur aduk 
dengan politik. Rekonsiliasi itu konsep 
politik untuk berbagi tugas secara 
proporsional. Penegakan hukum adalah 
penegakan hukum," kata Mahfud di 
Kalibata, Rabu (10/7/2019). Ia 
menanggapi soal kepulangan pemimpin 
Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab 
sebagai syarat rekonsiliasi yang diajukan 
pihak Prabowo-Sandiaga. Menurut 
Mahfud, Rizieq boleh-boleh saja kembali 
ke Tanah Air. Namun, Mahfud 
mengingatkan, Rizieq tidak boleh lari dari 
urusan hukum yang menjeratnya. 
"Menurut saya Habib Rizieq boleh pulang, 
harus dipulangkan, tetapi kalau ada 



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1314

masalah hukum tetap harus 
dipertanggung jawabkan," ujar 
Mahfud.  Direktur Jenderal Imigrasi 
Kementerian Hukum dan HAM Ronny 
Sompie mengatakan, tidak ada 
larangan bagi Rizieq Shihab untuk 
kembali ke Tanah Air. Ronny 
mengatakan, tidak ada aturan yang 
melarang seorang warga negara 
Indonesia untuk kembali ke Indonesia 
setelah bepergian atau bermukim di 
luar negeri. "Negara tidak 
menghalangi dia untuk pulang, tidak 
ada penangkalan. Menangkal warga 
negara sendiri untuk pulang itu tidak 
ada (aturannya)," kata Ronny di 
Bekasi, Rabu (10/7/2019). Ronny 
menuturkan, Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan menyebut, negara 

tidak boleh melarang warga negara 
Indonesia untuk pulang ke Indonesia. 
"Sepanjang dia masih warga negara, UU 
kita tentang kewarganegaraan tidak 
membolehkan kita untuk menolak warga 
negara Indonesia yang mau kembali ke 
Indonesia," ujar Ronny. Ronny 
menegaskan, pihak Imigrasi hanya 
berwenang mencekal WNI untuk 
bepergian ke luar negeri karena alasan 
hukum, bukan melarang WNI kembali ke 
Indonesia. Ia menambahkan, pihak 
Imigrasi pun baru bisa memulangkan WNI 
apabila ada permintaan dari pihak 
penegak hukum atau terjadi masalah 
keimigrasian seperti habisnya masa 
berlaku paspor. "Enggak bisa paspor itu 
sudah habis masa berlakunya dipakai lagi, 
dia sudah ilegal, ilegal sebagai warga 
negara Indonesia yang dilindungi dengan 

paspor," kata Ronny. Sebenarnya kita 
semua sudah tahu, bahwa semua 
permasalahan yang ada di dunia ini, 
yang diketahui oleh kubu pendukung 
prabowo, semuanya adalah salah 
Jokowi. Jangankan persoalan di dalam 
negeri, soal crane yang jatuh di tanah 
sucipun dianggap salah Jokowi. Maka 
untuk menjelaskan posisi Rizieq, kita 
perlu luruskan dan buka penyebab yang 
selama ini disembunyikan. Menurut 
Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh 
Abegebriel, ada dua kemungkinan 
Rizieq tidak bisa pulang. Pertama, 
karena overstay. Setiap orang yang 
sudah habis masa tinggalnya di Arab, 
dia akan didenda sebanyak 30 ribu 
Riyal atau setara RP 110 juta. Rizieq 
sendiri sudah habis masa tinggalnya di 
Arab pada pertengahan 2018. "Iya (ada 
halangan). Bayar denda overstay. Saudi 
menyebutnya gharamah. Satu orang 
(dendanya) Rp 110 juta. Kalau lima 
orang, ya tinggal kalikan saja.” Kata 
Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh 
Abegebriel. Maka kalau mau pulang ke 
Indonesia, dia harus membayar denda 
sebesar Rp 110 juta per orang. Rizieq 
ke Arab bersama dengan empat orang 
yang kemungkinan besar anggota 
keluarganya. Maka kalau mau pulang 
semuanya dengan catatan semuanya 
kehabisan izin tinggal harus membayar 
denda sebesar Rp 550 juta. Belum lagi 
harga tiket pesawat yang berada di 
kisaran 6-9 juta rupiah per orang. Sama 
uang makan, taksi dan bagasi, ya kira-
kira diperlukan 1 miliar rupiah agar 
Rizieq bisa pulang ke tanah air. Selain 
halangan overstay, kedua, karena 
masalah hukum. Terkait hal ini, Dubes 
RI tidak menyatakan Rizieq tersangkut 
kasus hukum Arab Saudi. Tetapi 
menurut dia, masalah hukum adalah 
salah satu yang menghalangi seseorang 
keluar dari Arab Saudi sekalipun sudah 
membayar denda. Sejauh ini sih kita 
tidak pernah dengar ada kasus hukum 
Rizieq di Arab Saudi. Memang pernah 
ada kasus soal bendera ISIS di 
rumahnya. Tetapi katanya kepolisian 
hanya meminta klarifikasi saja. Tidak 
sampai menjerat Rizieq ke ranah 
hukum. Lalu kenapa tidak pulang saja 

kalau tidak ada halangan hukum dan 
hanya bayar denda? Kalau soal denda, 
masak iya sih FPI tidak sanggup 
mengumpulkan duit sebesar itu demi 
junjungan mereka. Atau katakanlah umat 
212 yang menggalang dana untuk 
membayar denda overstay Rizieq. Kan 
gampang. Toh mereka sudah terbiasa 
mencari amal. Okelah FPI dan umat 212 
tidak punya uang atau tidak mau 
menalangi, kenapa tidak minta ke 
Prabowo saja atau ke Sandi. Prabowo 
dan Sandi itu orang kaya.  Sebagaimana 
kita ketahui bahwa Prabowo memiliki 
kekayaan 1,9 triliun rupiah. Atau Sandi 
yang pemain saham. Berapalah satu 
miliar dibandingkan dengan seluruh 
harta Prabowo atau Sandi. Paling juga 
duit segitu tidak sampai 
membangkrutkan Prabowo atau Sandi. 
Rizieq kan sudah mati-matian teriak dari 
Arab untuk memenangkan Prabowo-
Sandi. Masalahnya, siapa lagi yang mau 
membiayai Rizieq? Toh Pilpres sudah 
selesai, posisi tawarnya sebagai orator 
dan pimpinan demonstran juga sudah 
tidak ada gunanya. Kecuali memang ada 
rencana demo susulan menjelang hari 
pelantikan nanti. Kalaupun ada orang 
yang mau membiayai kepulangan Rizieq, 
masalah selanjutnya adalah Firza. 
Bagaimanapun kasus Rizieq dengan 
Firza bukan sebatas kasus hukum dan 
mesum, tapi ada urusan sosial yang 
harus diselesaikan. Firza bukan orang 
sembarangan. Dia tentu punya kartu 
kunci sehingga berhasil membuat Rizieq 
terkencing-kencing ke Arab Saudi. Firza 
juga berani menunjuk Yusril sebagai 
kuasa hukumnya, pengacara yang 
tarifnya selangit. Persoalan dengan Firza 
bukan lagi urusan uang. Tapi soal status 
sosial, tentang segala hal yang sudah 
dilakukan Rizieq padanya. Yang bisa 
menyelesaikan kasus ini ya cuma Rizieq 
sendiri. Bisa saja urusan dengan Firza ini 
diselesaikan dengan uang. Tapi 
syaratnya, harus di luar batas 
kemampuan, dengan nominal yang 
mustahil ditolak. Dan untuk orang yang 
berani menunjuk Yusril sebagai kuasa 
hukumnya, rasanya tak akan cukup 
sepuluh dua puluh miliar. Sebab ini soal 
harga diri yang sudah terlanjur dikoyak, 
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masalah hukum tetap harus 
dipertanggung jawabkan," ujar 
Mahfud.  Direktur Jenderal Imigrasi 
Kementerian Hukum dan HAM Ronny 
Sompie mengatakan, tidak ada 
larangan bagi Rizieq Shihab untuk 
kembali ke Tanah Air. Ronny 
mengatakan, tidak ada aturan yang 
melarang seorang warga negara 
Indonesia untuk kembali ke Indonesia 
setelah bepergian atau bermukim di 
luar negeri. "Negara tidak 
menghalangi dia untuk pulang, tidak 
ada penangkalan. Menangkal warga 
negara sendiri untuk pulang itu tidak 
ada (aturannya)," kata Ronny di 
Bekasi, Rabu (10/7/2019). Ronny 
menuturkan, Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan menyebut, negara 

tidak boleh melarang warga negara 
Indonesia untuk pulang ke Indonesia. 
"Sepanjang dia masih warga negara, UU 
kita tentang kewarganegaraan tidak 
membolehkan kita untuk menolak warga 
negara Indonesia yang mau kembali ke 
Indonesia," ujar Ronny. Ronny 
menegaskan, pihak Imigrasi hanya 
berwenang mencekal WNI untuk 
bepergian ke luar negeri karena alasan 
hukum, bukan melarang WNI kembali ke 
Indonesia. Ia menambahkan, pihak 
Imigrasi pun baru bisa memulangkan WNI 
apabila ada permintaan dari pihak 
penegak hukum atau terjadi masalah 
keimigrasian seperti habisnya masa 
berlaku paspor. "Enggak bisa paspor itu 
sudah habis masa berlakunya dipakai lagi, 
dia sudah ilegal, ilegal sebagai warga 
negara Indonesia yang dilindungi dengan 

paspor," kata Ronny. Sebenarnya kita 
semua sudah tahu, bahwa semua 
permasalahan yang ada di dunia ini, 
yang diketahui oleh kubu pendukung 
prabowo, semuanya adalah salah 
Jokowi. Jangankan persoalan di dalam 
negeri, soal crane yang jatuh di tanah 
sucipun dianggap salah Jokowi. Maka 
untuk menjelaskan posisi Rizieq, kita 
perlu luruskan dan buka penyebab yang 
selama ini disembunyikan. Menurut 
Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh 
Abegebriel, ada dua kemungkinan 
Rizieq tidak bisa pulang. Pertama, 
karena overstay. Setiap orang yang 
sudah habis masa tinggalnya di Arab, 
dia akan didenda sebanyak 30 ribu 
Riyal atau setara RP 110 juta. Rizieq 
sendiri sudah habis masa tinggalnya di 
Arab pada pertengahan 2018. "Iya (ada 
halangan). Bayar denda overstay. Saudi 
menyebutnya gharamah. Satu orang 
(dendanya) Rp 110 juta. Kalau lima 
orang, ya tinggal kalikan saja.” Kata 
Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh 
Abegebriel. Maka kalau mau pulang ke 
Indonesia, dia harus membayar denda 
sebesar Rp 110 juta per orang. Rizieq 
ke Arab bersama dengan empat orang 
yang kemungkinan besar anggota 
keluarganya. Maka kalau mau pulang 
semuanya dengan catatan semuanya 
kehabisan izin tinggal harus membayar 
denda sebesar Rp 550 juta. Belum lagi 
harga tiket pesawat yang berada di 
kisaran 6-9 juta rupiah per orang. Sama 
uang makan, taksi dan bagasi, ya kira-
kira diperlukan 1 miliar rupiah agar 
Rizieq bisa pulang ke tanah air. Selain 
halangan overstay, kedua, karena 
masalah hukum. Terkait hal ini, Dubes 
RI tidak menyatakan Rizieq tersangkut 
kasus hukum Arab Saudi. Tetapi 
menurut dia, masalah hukum adalah 
salah satu yang menghalangi seseorang 
keluar dari Arab Saudi sekalipun sudah 
membayar denda. Sejauh ini sih kita 
tidak pernah dengar ada kasus hukum 
Rizieq di Arab Saudi. Memang pernah 
ada kasus soal bendera ISIS di 
rumahnya. Tetapi katanya kepolisian 
hanya meminta klarifikasi saja. Tidak 
sampai menjerat Rizieq ke ranah 
hukum. Lalu kenapa tidak pulang saja 

kalau tidak ada halangan hukum dan 
hanya bayar denda? Kalau soal denda, 
masak iya sih FPI tidak sanggup 
mengumpulkan duit sebesar itu demi 
junjungan mereka. Atau katakanlah umat 
212 yang menggalang dana untuk 
membayar denda overstay Rizieq. Kan 
gampang. Toh mereka sudah terbiasa 
mencari amal. Okelah FPI dan umat 212 
tidak punya uang atau tidak mau 
menalangi, kenapa tidak minta ke 
Prabowo saja atau ke Sandi. Prabowo 
dan Sandi itu orang kaya.  Sebagaimana 
kita ketahui bahwa Prabowo memiliki 
kekayaan 1,9 triliun rupiah. Atau Sandi 
yang pemain saham. Berapalah satu 
miliar dibandingkan dengan seluruh 
harta Prabowo atau Sandi. Paling juga 
duit segitu tidak sampai 
membangkrutkan Prabowo atau Sandi. 
Rizieq kan sudah mati-matian teriak dari 
Arab untuk memenangkan Prabowo-
Sandi. Masalahnya, siapa lagi yang mau 
membiayai Rizieq? Toh Pilpres sudah 
selesai, posisi tawarnya sebagai orator 
dan pimpinan demonstran juga sudah 
tidak ada gunanya. Kecuali memang ada 
rencana demo susulan menjelang hari 
pelantikan nanti. Kalaupun ada orang 
yang mau membiayai kepulangan Rizieq, 
masalah selanjutnya adalah Firza. 
Bagaimanapun kasus Rizieq dengan 
Firza bukan sebatas kasus hukum dan 
mesum, tapi ada urusan sosial yang 
harus diselesaikan. Firza bukan orang 
sembarangan. Dia tentu punya kartu 
kunci sehingga berhasil membuat Rizieq 
terkencing-kencing ke Arab Saudi. Firza 
juga berani menunjuk Yusril sebagai 
kuasa hukumnya, pengacara yang 
tarifnya selangit. Persoalan dengan Firza 
bukan lagi urusan uang. Tapi soal status 
sosial, tentang segala hal yang sudah 
dilakukan Rizieq padanya. Yang bisa 
menyelesaikan kasus ini ya cuma Rizieq 
sendiri. Bisa saja urusan dengan Firza ini 
diselesaikan dengan uang. Tapi 
syaratnya, harus di luar batas 
kemampuan, dengan nominal yang 
mustahil ditolak. Dan untuk orang yang 
berani menunjuk Yusril sebagai kuasa 
hukumnya, rasanya tak akan cukup 
sepuluh dua puluh miliar. Sebab ini soal 
harga diri yang sudah terlanjur dikoyak, 
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ditertawakan publik. Dan itupun masih 
belum tentu Firza mau menerima 
penawaran tersebut. Jadi memang 
urusan Rizieq ini sangat pelik. Dan buat 
kalian yang masih percaya bahwa 
Rizieq takut pulang karena kasus 
hukum, faktanya Polri sudah 
menghentikan kasus-kasusnya. Lalu 
takut apa lagi? Tapi urusan dengan 
Firza, rasanya mendekati mustahil. 
Karena ini juga bukan hanya soal satu 
kasus, tapi terkait keberlangsungan ke 
depannya. Selain itu juga ada hal-hal 
yang belum kita ketahui, terkait 
masalah Firza. Kita hanya mendengar 
curhatan Firza sepotong, soal kelakuan 
Rizieq yang kelewat batas. Soal 
kakinya yang sampai cidera. Apa yang 
kita ketahui sampai hari ini hanya 
sebatas kasus mesum dan chat yang 
telah beredar. Tapi di luar itu, nyatanya 
masih ada banyak hal yang belum 
terungkap, yang membuat Firza marah. 
Menurut sumber kepolisian Karo 
Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol 
Mohammad Iqbal mengatakan, kasus 

chat Whats App berkonten pornografi 
yang melibatkan pimpinan Front 
Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab 
berpeluang dibuka kembali meski polisi 
telah menerbitkan surat penghentian 
penyidikan perkara (SP3). "Tapi terhadap 
kasus ini dapat dibuka kembali bila 
ditemukan bukti baru," ujar Iqbal. kasus 
demi kasus yang menjerat Rizieq bukan 
kasus ecek-ecek atau kasus sama Firza 
doang. Kasusnya bertubi-tubi dan 
berlapis-lapis dan konsekuensi 
hukumnya pasti sangat berat. Rizieq 
juga menghina dan memfitnah 
Pemerintah, kelompok agama lain dan 
juga masyarakat khususnya di Jawa 
Barat. Ada kasus logo mata uang yang 
disebut Rizieq mirip lambang palu arit di 
mata uang pecahan Rp100 ribu yang 
dicetak Bank Indonesia. Selain kasus itu, 
ceramah Imam Besar FPI itu dalam situs 
YouTube juga dianggap melecehkan 
umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Tak 
hanya itu, kasus lain yang sedang 
diselidiki adalah kasus pernyataan Rizieq 

yang menyebut Komjen Mochamad 
Iriawan memiliki otak hansip. kasus 
yang belum tuntas penanganannya. 
Kasus ujaran kebencian dan penodaan 
agama serta framing keji ke 
Pemerintah, adalah kasus yang 
menghantui dan terus membayanginya. 
Kepolisian akan terus mengendus 
seandainya Rizieq dipulangkan diam-
diam sekalipun! Banyaknya kasus yang 
belum selesai ini ditambah kasus Firza 
yang kemungkinan besar akan dibuka 
kembali, yang menyebabkan Rizieq 
berpikir seribu kali jika mau pulang. 
Nah, kalau kemarin ada orang macam 
Dahnil dan semua kubu Prabowo yang 
menyebut pemerintah menghalang-
halangi, mungkin karena mereka ini 
orang model yang hanya patuh pada 
perintah atasan. Tanpa analisis. Sama 
seperti cerita Prabowo ke Brunei yang 
dianggapnya foto lama, padahal foto 
kemarin. Nah, beginilah situasi yang 
sebenarnya. Semoga menjadi catatan 
bagi masyarakat yang masih 
penasaran, atau bertanya-tanya kenapa 
Rizieq belum pulang juga padahal 
Pilpres sudah selesai. Dalam hal ini, 

tidak ada urusan pemerintah untuk 
menyelesaikan kasus ini. Karena memang 
ini urusan pribadi. Karena kalaupun Pak 
Moeldoko mau membelikan tiket 
pesawatnya, Rizieq belum tentu mau 
pulang ke Indonesia. Hal terakhir yang 
sangat tidak masuk akal adalah kubu 
Prabowo meminta kepada pemerintah 
adanya kepastian hukum bagi Rizieq. 
Berbicara kepastian hukum, maka ketika 
dinyatakan bersalah oleh pengadilan 
seseorang akan dihukum, ketika 
dinyatakan tidak bersalah maka seseorang 
akan dibebaskan. Jika memang Rizieq 
merasa tidak bersalah ya jalani dulu 
proses hukumnya, ini proses hukumnya 
belum dijalani kok sudah bisa 
menyimpulkan ada ketidakpastian hukum, 
sehingga meminta kepastian hukum? Atau 
jika Rizieq tidak mau pulang bisa tinggal 
disana selamanya. Pemerintah Indonesia 
bisa saja memberikan Rizieq pekerjaan, 
Misalnya Rizieq bisa bantu bantu 
pemerintah Indonesia menjadi guide tour 
siapa yang mau naik haji atau umrah ke 
Mekkah. Hitung hitung bekerja sambil cari 
pahala. Gimana gampang kan, gitu aja kok 
repot..
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ditertawakan publik. Dan itupun masih 
belum tentu Firza mau menerima 
penawaran tersebut. Jadi memang 
urusan Rizieq ini sangat pelik. Dan buat 
kalian yang masih percaya bahwa 
Rizieq takut pulang karena kasus 
hukum, faktanya Polri sudah 
menghentikan kasus-kasusnya. Lalu 
takut apa lagi? Tapi urusan dengan 
Firza, rasanya mendekati mustahil. 
Karena ini juga bukan hanya soal satu 
kasus, tapi terkait keberlangsungan ke 
depannya. Selain itu juga ada hal-hal 
yang belum kita ketahui, terkait 
masalah Firza. Kita hanya mendengar 
curhatan Firza sepotong, soal kelakuan 
Rizieq yang kelewat batas. Soal 
kakinya yang sampai cidera. Apa yang 
kita ketahui sampai hari ini hanya 
sebatas kasus mesum dan chat yang 
telah beredar. Tapi di luar itu, nyatanya 
masih ada banyak hal yang belum 
terungkap, yang membuat Firza marah. 
Menurut sumber kepolisian Karo 
Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol 
Mohammad Iqbal mengatakan, kasus 

chat Whats App berkonten pornografi 
yang melibatkan pimpinan Front 
Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab 
berpeluang dibuka kembali meski polisi 
telah menerbitkan surat penghentian 
penyidikan perkara (SP3). "Tapi terhadap 
kasus ini dapat dibuka kembali bila 
ditemukan bukti baru," ujar Iqbal. kasus 
demi kasus yang menjerat Rizieq bukan 
kasus ecek-ecek atau kasus sama Firza 
doang. Kasusnya bertubi-tubi dan 
berlapis-lapis dan konsekuensi 
hukumnya pasti sangat berat. Rizieq 
juga menghina dan memfitnah 
Pemerintah, kelompok agama lain dan 
juga masyarakat khususnya di Jawa 
Barat. Ada kasus logo mata uang yang 
disebut Rizieq mirip lambang palu arit di 
mata uang pecahan Rp100 ribu yang 
dicetak Bank Indonesia. Selain kasus itu, 
ceramah Imam Besar FPI itu dalam situs 
YouTube juga dianggap melecehkan 
umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Tak 
hanya itu, kasus lain yang sedang 
diselidiki adalah kasus pernyataan Rizieq 

yang menyebut Komjen Mochamad 
Iriawan memiliki otak hansip. kasus 
yang belum tuntas penanganannya. 
Kasus ujaran kebencian dan penodaan 
agama serta framing keji ke 
Pemerintah, adalah kasus yang 
menghantui dan terus membayanginya. 
Kepolisian akan terus mengendus 
seandainya Rizieq dipulangkan diam-
diam sekalipun! Banyaknya kasus yang 
belum selesai ini ditambah kasus Firza 
yang kemungkinan besar akan dibuka 
kembali, yang menyebabkan Rizieq 
berpikir seribu kali jika mau pulang. 
Nah, kalau kemarin ada orang macam 
Dahnil dan semua kubu Prabowo yang 
menyebut pemerintah menghalang-
halangi, mungkin karena mereka ini 
orang model yang hanya patuh pada 
perintah atasan. Tanpa analisis. Sama 
seperti cerita Prabowo ke Brunei yang 
dianggapnya foto lama, padahal foto 
kemarin. Nah, beginilah situasi yang 
sebenarnya. Semoga menjadi catatan 
bagi masyarakat yang masih 
penasaran, atau bertanya-tanya kenapa 
Rizieq belum pulang juga padahal 
Pilpres sudah selesai. Dalam hal ini, 

tidak ada urusan pemerintah untuk 
menyelesaikan kasus ini. Karena memang 
ini urusan pribadi. Karena kalaupun Pak 
Moeldoko mau membelikan tiket 
pesawatnya, Rizieq belum tentu mau 
pulang ke Indonesia. Hal terakhir yang 
sangat tidak masuk akal adalah kubu 
Prabowo meminta kepada pemerintah 
adanya kepastian hukum bagi Rizieq. 
Berbicara kepastian hukum, maka ketika 
dinyatakan bersalah oleh pengadilan 
seseorang akan dihukum, ketika 
dinyatakan tidak bersalah maka seseorang 
akan dibebaskan. Jika memang Rizieq 
merasa tidak bersalah ya jalani dulu 
proses hukumnya, ini proses hukumnya 
belum dijalani kok sudah bisa 
menyimpulkan ada ketidakpastian hukum, 
sehingga meminta kepastian hukum? Atau 
jika Rizieq tidak mau pulang bisa tinggal 
disana selamanya. Pemerintah Indonesia 
bisa saja memberikan Rizieq pekerjaan, 
Misalnya Rizieq bisa bantu bantu 
pemerintah Indonesia menjadi guide tour 
siapa yang mau naik haji atau umrah ke 
Mekkah. Hitung hitung bekerja sambil cari 
pahala. Gimana gampang kan, gitu aja kok 
repot..
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Manfaat Kantung Teh Bekas

Teh dikenal akan manfaatnya untuk 
kesehatan tubuh. Untuk itu, tidak heran 
jika banyak orang rutin mengonsumsi 
teh setiap hari, terlebih teh hijau. Tapi 
tahukah Anda bahwa bekas kantung teh 
yang telah Anda gunakan ternyata juga 
memiliki banyak manfaat. Mulai dari 
mengatasi mata bengkak bahkan 
hingga mengatasi kutil. Berikut 
penjelasan singkat mengenai manfaat 
bekas kantung teh yang wajib Anda 
ketahui.
Mengatasi mata bengkak
Jika Anda mengalami masalah mata 
bengkak akibat kurang tidur atau habis 
menangis, cobalah atasi dengan 
kantong teh bekas. Karena ternyata, 
kantong teh bekas mampu 
mengempiskan bengkak pada mata. 
Masukkan kantong teh bekas ke dalam 
lemari pendingin selama beberapa jam, 
lalu kompres area bawah mata yang 
bengkak dengan kantong teh yang telah 
dingin.

Meringankan kulit terbakar
Meringankan kulit terbakar akibat paparan 
sinar matahari juga bisa di atasi dengan 
bekas kantung teh. Cukup kompres 
bagian kulit yang terbakar dengan kantung 
teh bekas ini. Cara ini juga efektif untuk 
meringankan bengkak akibat gigitam 
serangga.
Mengurangi kutil
Kandungan tanin pada teh juga  dapat 
dimanfaatkan untuk mengurangi kutil pada 
kulit. Letakkan kantong teh bekas yang 
masih hangat pada area kutil selama 10-
20 menit dan biarkan kering alami. Jika 
Anda rutin melakukan ini selama beberapa 
hari, kutil pun akan berkurang.
Bisa untuk facial
Bekas kantung teh juga bisa Anda 
gunakan untuk facial. Caranya, rendam 
kantung bekas teh ke dalam air panas 
yang di taruh di baskom. Biarkan wajah 
Anda terkena uapnya. Ini akan membantu 
Anda mendapatkan wajah yang cerah 
bercahaya.
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Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 
permohonan kasasi mantan Kepala 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung 
dalam kasus Surat Keterangan Lunas 
(SKL) Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI). Atas putusan hakim 
itu Syafruddin dibebaskan dari seluruh 
tuntutan hukum yang menjeratnya. Di 
putusan itu disebutkan Syafruddin 
Arsyad Temenggung terbukti melakukan 
perbuatan sebagaimana didakwakan 
kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana.
Putusan itu pun menuai polemik. Wakil 
Ketua KPK Laode M Syarif menyebut 
putusan Mahkamah Agung 'Aneh Bin 
Ajaib'. Komisi antirasuah pun menyoroti 
perbedaan pendapat (dissenting 
opinion) majelis hakim.
Diketahui, Ketua majelis hakim Salman 
Luthan sepakat dengan putusan 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, 
anggota hakim 1 Syamsul Rakan 
Chaniago memandang perbuatan 
terdakwa Syafruddin merupakan 

“Aneh Bin Ajaib” Putusan Bebas Syafruddin

Tanah Air

perbuatan hukum perdata. Sementara itu, 
anggota hakim 2 Mohamad Askin 
memandang perbuatan terdakwa 
Syafruddin merupakan perbuatan hukum 
administrasi.Sampai saat ini MA pun 
belum mengeluarkan pertimbangan 
putusan yang membebaskan Syafruddin 
tersebut. Pertimbangan putusan itu pun 
ditunggu sejumlah pihak, terutama KPK, 
agar bisa menentukan langkah hukum ke 
depan. Sampai Kamis (11/7) siang, 
lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs 
itu masih belum menerima putusan itu dari 
MA.Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) 
Boyamin Saiman mengaku syok dengan 
putsan MA tersebut. Bahkan, ia menuding 
bahwa diterimanya kasasi itu tak lepas 
dari intervensi sejumlah pihak meski tak 
punya bukti yang cukup ihwal tudingan 
itu."Prinsipnya saya yakin kasus ini terlalu 
banyak intervensi karena memang jika 
divonis bersalah akan menyeret banyak 
pihak termasuk bank-bank lain," kata 
Boyamin kepada CNNIndonesia.com via 
pesan singkat, Kamis (11/7).Sementara 
itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) 

Manfaat Buah Belimbing
Mendorong kesehatan jantung
Belimbing memiliki jumlah potasium dan 
natrium yang baik sehingga dapat 
membantu menjaga tekanan darah. 
Menjaga tingkat tekanan darah berada 
dalam level normal sangat penting untuk 
menjaga fungsi jantung dengan baik, juga 
memastikan detak jantung tetap teratur 
dan aliran darah juga berjalan sehat.
Menurunkan berat badan
Anda ingin menurunkan berat badan? 

Makan 
mengons
umsi 
buah 
belimbing 
bisa 
menjadi 
solusinya. 
Buah 
belimbing 
mengand
ung 31 
kalori 
yang 
tidak 
akan 
membaha
yakan 
tubuh 
Anda. 

Belimbing juga memiliki serat yang 
membuat perut Anda tetap terasa 
kenyang. Tak hanya itu, mengonsumsi 
buah bintang ini juga dapat mempercepat 
metabolisme dan membantu mengurangi 
berat badan berlebih. Semakin tinggi 
metabolisme, maka semakin banyak 
kalori yang Anda bakar dan semakin 
mudah bagi Anda untuk menurunkan 
berat badan.
Menyembuhkan masalah kulit
Belimbing memiliki sifat antimikroba dan 
sifat anti-inflamasi yang dapat mencegah 
penyakit kulit seperti eksim. Eksim 
disebabkan oleh faktor-faktor seperti 
fungsi abnormal dari sistem kekebalan 
tubuh, kulit kering dan bakteri pada kulit. 
Semua ini bisa Anda cegah dengan 
mengonsumsi buah belimbing.

Belimbing merupakan salah satu buah 
favorit yang kerap masuk dalam 
deretan buah-buahan yang ada di 
dalam rujak. Tak hanya sedap, 
belimbing juga digemari karena nilai 
gizinya yang cukup tinggi.
Belimbing memiliki rasa yang manis 
juga asam, dan berbentuk seperti 
bintang ketika Anda mengirisnya. 100 
gram buah belimbing digadang-gadang 
mengandung 34,4 miligram vitamin C, 1 
gram 
protein, 
133 
miligram 
potasium, 
10 miligram 
magnesium
, 2 miligram 
natrium, 61 
IU vitamin 
A, 3 
miligram 
kalsium 
dan 0,1 
miligram 
zat besi. 
Selain itu, 
belimbing 
juga 
mengandu
ng sejumlah besar antioksidan seperti 
senyawa polifenol, asam galat, 
quercetin dan epikatekin.
Beberapa manfaat kesehatan yang 
dapat Anda peroleh dari mengonsumsi 
buah belimbing ialah:
Meningkatkan kekebalan tubuh
Kehadiran sejumlah besar vitamin C 
dalam buah belimbing membuat buah 
ini sangat baik dalam meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh dengan 
membantu Anda melawan batuk, 
demam dan sakit tenggorokan secara 
efektif. Menambahkan buah belimbing 
ke dalam menu sehari-hari Anda dapat 
membantu menjaga sistem kekebalan 
yang dapat berfungsi pada tingkat 
tinggi, juga meningkatkan produksi sel 
darah putih.
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masih memperdebatkan petikan 
putusan MA yang menerima kasasi 
Syafruddin. Peneliti ICW Kurnia yakin 
perkara penerbitan SKL BLBI kepada 
sejumlah obligor salah satunya Sjamsul 
Nursalim murni berada di ranah pidana.
Pasalnya, pada peradilan di tingkat 
pertama dan banding, majelis hakim 
sudah menyimpulkan bahwa Syafruddin 
terbukti melakukan tindak pidana. 
Pasalnya, para saksi hingga ahli yang 
dihadirkan di persidangan sudah secara 
terang benderang menyebutkan 
keterlibatan atau kekeliruan dari 
Syafruddin menerbitkan SKL BLBI 
kepada bos PT Gajah Tunggal Tbk itu.
Gagal Paham Putusan Bebas Kasasi 
Padahal diketahui bahwa yang 
bersangkutan belum memenuhi 
kewajiban atau bahwa ada upaya 
mengelabui negara dengan jaminan 
aset yang tidak senilai dengan 
perjanjian awal," ujar Kurnia 
terpisah.Pakar Hukum Pidana 
Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar 
pun heran dengan putusan hakim MA 
yang membebaskan Syafruddin 
lantaran perbuatannya dinilai bukan 
merupakan tindak pidana. Bahkan ia 
menyebut ada kejanggalan lantaran 
sangkaan dan dakwaan KPK terhadap 
Syafruddin sudah diuji di tiga 
peradilan.Pertama saat jadi tersangka 
Syafruddin mengajukan praperadilan 

dan majelis hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan memutus tidak menerima 
gugatan Syafruddin. Pun di tingkat 
pertama dan banding. Di tingkat pertama 
Syafruddin terbukti bersalah dan dihukum 
13 tahun penjara, sementara di tingkat 
banding majelis hakim memperberat 
hukumannya menjadi 15 tahun 
penjara."Ya janggal dan aneh, karena 
sudah tiga kali diuji. Di praperadilan oleh 
Tsk SAT kalah, Pengadilan tipikor 
dihukum 13 tahun, kemudian di 
Pengadilan Tinggi ditambah menjadi 15 
tahun. Karena itu menjadi aneh, padahal 
dia itu bagian dari lembaga publik BPPN 
yang seharunya semua perbuatannya 
beraspek publik bukan privat atau 
perdata," ucapnya.
Fickar menjelaskan secara jelas objek 
pemidanaan Syafruddin adalah 
penyimpangan penggunaan wewenang 
sebagai Kepala BPPN dalam 
menerbitkan SKL BLBI. Kerugian negara 
dalam perkara BLBI ini juga bukan 
diakibatkan oleh wanprestasi atau 
perkara keperdataan melainkan 
penyimpangan penggunaan.
Sementara itu pakar hukum pidana 
Universitas Parahyangan Agustinus 
Pohan menyoroti pasal yang dikenakan 
kepada Syafruddin yakni Pasal 2 ayat (1) 
atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. Syafruddin, kata dia 
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Tanah Air
memenuhi unsur melawan hukum dan 
memperkaya diri sendiri dan atau orang 
lain. Dalam hal ini Syafruddin 
memperkaya Sjamsul yang menjadi 
obligor."Jadi kalau itu yang dimaksud 
maka mungkin yang benar adalah ketua 
Majelis yang berpendapat ini pidana, 
karena melawan hukumnya boleh 
bertentangan dengan administrasi 
sepanjang perbuatannya menentang 
peraturan hukum administrasi dengan 
tujuan 
memperkaya 
perorangan atau 
korporasi, ya itulah 
tindak pidana 
korupsi," 
ujarnya.Namun, 
pada akhirnya, 
kata dia semua 
pihak harus 
menghormati 
putusan yang 
dikeluarkan oleh 
majelis hakim 
Mahkamah Agung.
KPK Bisa Apa?
KPK sendiri saat ini masih mencari 
upaya hukum terkait putusan MA yang 
menerima kasasi Syafruddin. Sejumlah 
pihak mendorong KPK untuk 
mengajukan peninjauan kembali (PK) 
ke Mahkamah Agung.ICW salah 
satunya mendorong KPK untuk tetap 
mengupayakan PK sembari tetap 
konsisten melanjutkan penyidikan 
terhadap Sjamsul dan Itjih Nursalim. 
Namun, upaya PK itu bisa terganjal 
putusan Mahkamah Konstitusi.
Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) yang mengadili uji materi Pasal 
263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
Jaksa Penuntut Umum tidak bisa 
mengajukan permohonan PK, kecuali 
terpidana atau ahli warisnya.   Hal itu 
pun diamini oleh Fickar. 
Menurutnya KPK tidak bisa mengajukan 
permohonan PK berdasarkan putusan 
itu. KPK, kata dia, punya opsi 
menggugat melalui kerugian perdata 
baik dengan dasar perbuatan melawan 
hukum Pasal 1365 KUHPerdata 
maupun atas dasar Wanprestasi atas 

perjanjian MSAA.
"Justru pasal 263 KUHAP itu membatasi 
terhadap putusan bebas dan lepas tidak 
bisa di PK," ujarnya.Tapi, menurut 
Agustinus jika KPK ingin menjerat 
Syafruddin di ranah pidana, maka harus 
bisa mencari peristiwa pidana lain terkait 
BLBI. Pasalnya ada asas ne bis in idem 
sesuai Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu 

seseorang tidak 
boleh dituntut dua 
kali karena 
perbuatan yang 
telah mendapat 
putusan yang 
telah berkekuatan 
hukum tetap. 
Putusan kasasi ini 
sudah tetap dan 
berkekuatan 
hukum."Kalau 
dengan obligor 
lain mungkin saja 
tetapi kalau 
dengan peristiwa 

pidana ini KPK tidak bisa," kata 
Agustinus.Sementara itu Ketua MA 
Hatta Ali menolak berkomentar banyak 
soal putusan kasasi Syafruddin Asryad 
Temenggung. Menurutnya putusan yang 
membebaskan mantan Kepala Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN) tersebut dari kasus dugaan 
korupsi penerbitan SKL BLBI kepada 
Sjamjul Nursalim merupakan ranah 
independensi majelis hakim.
 Hatta tak bisa mengomentari putusan 
tersebut secara teknis."Yang bersifat 
teknis itu tidak boleh, itu independensi 
(hakim). 
Saya tidak boleh mengomentari 
putusannya," kata Ali saat ditemui di 
Lapangan Monas, Jakarta, Rabu 
(10/7).Yang jelas, Ali mengatakan 
putusan yang dikeluarkan hakim tentu 
dengan pertimbangan. 
Namun, ia tak merinci pertimbangan apa 
yang diambil majelis hakim sehingga 
memutuskan untuk membebaskan 
Syafruddin dari segala tuntutan hukum 
kasus dugaan korupsi SKL 
BLBI.“Tentunya dipertimbangkan, seperti 
itu tentu dengan pertimbangan," ujarnya.

Tim Satgas Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam 
pecahan rupiah dan lima mata uang 
asing lainnya di sebuah tas di Rumah 
Dinas Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin 
Basirun. Uang itu disita tim Satgas KPK 
saat menangkap Nurdin dalam operasi 
tangkap tangan (OTT) di rumah 
dinasnya di Tanjungpinang, Rabu 
(10/7/2019) malam.Dari sebuah tas di 
rumah NBA (Nurdin Basirun), KPK 
mengamankan uang," kata Wakil Ketua 
KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi 
pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 
(11/7/2019).Basaria memaparkan uang 
yang disita tim Satgas KPK terdiri dari 
Sin$ 43.942, US$ 5.303, EURO 5, RM 
407, Riyal 500, dan Rp 132.610.000. 
Uang tersebut diduga merupakan 
gratifikasi yang diterima Nurdin terkait 
jabatannya sebagai gubernur.

Nurdin Basirun Terkena OTT KPK 

Dari rumah Nurdin, KPK juga 
mengamankan kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Pemprov Kepri berinisial NWM. 
Keduanya kemudian digelendang tim 
Satgas KPK ke Mapolres Tanjungpinang.
"Tim KPK membawa NBA dan NWN ke 
Kepolisian Resor Tanjungpinang untuk 
pemeriksaan lebih lanjut," tutur Basaria.
Sebelum mengamankan Nurdin dan NWM 
tim Satgas KPK telah mengamankan lima 
orang lainnya, yakni Kadis Kelautan dan 
Perikanan, Edy Sofyan; Kabid Perikanan 
Tangkap, Budi Hartono pihak swasta 
bernama Abu Bakar serta dua staf Dinas 
Kelautan Perikanan MSL dan ARA. 
Ketujuh orang yang ditangkap, termasuk 
Nurdin kemudian diperiksa di Mapolres 
Tanjungpinang.Tim mulanya 
mengamankan Abu Bakar di Pelabuhan 
Sri Bintan Tanjungpinang pada Rabu 
(10/7) siang sekitar pukul13.30 WIB. Abu 
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memenuhi unsur melawan hukum dan 
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Bakar dibekuk setelah menyerahkan 
uang sebesar Sin$ 6.000 kepada Budi 
untuk Nurdin..Sebelumnya, Abu Bakar 
juga memberikan uang kepada Nurdin 
melalui Edy Sofyan sebesar Sin$ 5.000 
dan Rp 45 juta. Diduga uang dengan 
total Sin$ 11 ribu dan Rp 45 juta ini 
merupakan suap dari Abu Bakar kepada 
Nurdin untuk memuluskan izin 
pemanfaatan laut untuk melakukan 
reklamasi dl Tanjung Piayu, Batam yang 
diajukan Abu Bakar kepada Pemprov 
Kepri.Rencananya, di kawasan tersebut, 
Abu Bakar akan membangun resort dan 
kawasan wisata seluas 10,2 
Hektar."Padahal, Tanjung Piayu 
merupakan area yang memiliki 
diperuntukkan sebagai kawasan 
budidaya dan hutan lindung," ungkap 
Basaria.Nurdin selanjutnya 
memerintahkan anak buahnya, Budi dan 
Edy untuk membantu Abu Bakar 
meloloskan izin yang diajukan terkait 
pemanfaatan laut guna melakukan 
reklamasi. Namun, karena pemanfaatan 
lahan tersebut tidak sesuai, maka izin 
kepentingan reklamasi diubah untuk 
mengakomodasi kepentingan Abu Bakar 
tersebut."Maka ia harus menyebutkan 
akan membangun restoran dengan 
keramba sebagai budidaya ikan di 
bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan 
agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas 

budidaya," katanya.Setelah itu, Budi 
memerintahkan Edy untuk melengkapi 
dokumen dan data pendukung agar izin 
Abu Bakar segera disetujui. Dokumen 
dan data pendukung yang dibuat Edy 
ternyata tidak berdasarkan analisis 
apapun.
Atas tindak pidana yang diduga 
dilakukannya, Nurdin Basirun 
disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a 
atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan 
Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 
KUHP.Sementara Edy dan Budio 
disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a 
atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
Sedangkan Abu Bakar yang disangka 
sebagai pemberi suap dijerat dengan 
Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 
huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) 
ke-1 KUHP.

Internasional 

Duta Besar Inggris untuk Amerika 
Serikat, Kim Darroch, memutuskan 
mengundurkan diri. Langkah itu diambil 
setelah bocornya kabel diplomatik, 
dimana Darroch menyebut Trump tak 
layak.Kantor Luar Negeri Inggris 
mengumumkan pengunduran diri 
Darroch pada Rabu (10/7). Keputusan 
itu terjadi setelah Presiden AS, Donald 
Trump mengatakan Senin lalu Gedung 
Putih tak akan lagi berurusan dengan 
Dubes Inggris. Demikian dilansir dari 
CNN.Donald Trump menyerang 
Darroch selama dua hari berturut-turut, 
lapor The Guardian. Trump mengancam 
akan memutuskan hubungan atas 
penilaian sang dubes yang menyebut 
dirinya "memancarkan rasa tidak 
aman".Donald Trump juga mengatakan 
bahwa Perdana Menteri Inggris, 
Theresa May telah membuat 
kekacauan atas Brexit, yang disebut 
bertentangan dengan nasihatnya. 
Padahal, hanya berselang beberapa 
pekan lalu, Trump memuji May secara 
pribadi pada kunjungan kenegaraannya 
ke Inggris, dan mengatakan bahwa 
timpalannya itu telah melaksanakan 
tugas dengan baik."Saya tidak kenal 

Dubes Inggris Untuk AS Mundur

Duta Besar (Inggris), tetapi dia tidak 
disukai atau dipikirkan dengan baik di AS. 
Kami tidak akan lagi berurusan 
dengannya. Berita bagus untuk Kerajaan 
Inggris yang luar biasa adalah bahwa 
mereka akan segera memiliki Perdana 
Menteri baru. Sementara saya benar-
benar menikmati kunjungan kenegaraan 
yang luar biasa bulan lalu, itu adalah Ratu 
yang paling saya kagumi!," kata Trump.
Rangkaian twit yang menunjukkan 
ketidaksukaan Trump terhadap Darroch 
telah meningkat sejak ia mengatakan 
kepada wartawan pada Minggu lalu 
bahwa pihaknya tidak mengagumi 
Darroch."Kami bukan pengagum pria itu, 
dan ia belum melayani Inggris dengan 
baik. Jadi saya bisa memahaminya dan 
saya bisa mengatakan banyak hal 
tentang dia. Tapi, saya tidak akan repot-
repot (melakukannya)," 
ujarnya.Pernyataan terakhir Donald 
Trump, menurut beberapa pengamat, 
sempat menciptakan dilema bagi calon 
perdana menteri Inggris yang baru, di 
mana mereka harus memutuskan apakah 
perlu atau tidak menggantikan Darroch. 
Namun akhirnya Darroch memutuskan 
mengundurkan diri.
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Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan menjatuhkan vonis dua 
tahun penjara kepada aktivis Ratna 
Sarumpaet dalam kasus penyebaran 
berita bohong atau hoaks. Kasus Ratna 
ini mencuat saat publik sedang panas 
di tengah kampanye pilpres 2019 
sudah berjalan.Pada 21 September 
2018, Ratna mengaku dikeroyok 
sejumlah orang di kawasan Bandara 
Husein Sastranegara di Bandung.  
Belakangan diketahui, di hari tersebut 
Ratna pergi ke RS Bina Estetika, 
Menteng, Jakarta, untuk menyedot 
lemak di pipinya, namun hasilnya 
malah bengkak dan lebam. 
Bukti lebam itu kemudian digunakan 
Ratna untuk mengelabui keluarga dan 
rekan-rekannya bahwa ia telah dipukuli 
orang tak dikenal.Kabar Ratna 
dikeroyok itu baru diketahui luas oleh 
publik pada 1 Oktober 2018. Keesokan 
harinya, Polda Jawa Barat bergerak 
cepat dan menemukan tidak ada 
pasien atas nama Ratna Sarumpaet di 
seluruh Rumah Sakit yang ada di 
Badung.Namun, berita Ratna telah 
dikeroyok diramaikan oleh Wakil Ketua 
DPR RI Fadli Zon lewat akun twitter 
pribadinya pada 2 Oktober 2018 . Wakil 
Ketua Umum Partai Gerindra itu 

Ratna Sarumpaet Dituntut 2 Tahun Penjara

menyatakan telah menjenguk Ratna yang 
sedang melalui masa pemulihan. Ia juga 
turut mengunggah foto bersama Ratna 
dengan membubuhi keterangan bahwa 
penganiyaan terhadap Ratna sangat 
keji.Tak hanya Fadli, beberapa aktivis dan 
politikus yang ada di barisan opisisi pada 
pilpres 2019 juga turun meramaikan 
kasus Ratna. Beberapa di antara mereka 
menduga pengeroyokan Ratna 
berhubungan dengan kondisi pemilu dan 
vokalnya Ratna mengkritik rezim Jokowi 
Widodo yang juga menjadi calon 
petahana di pilpres 2019.
Pada 3 Oktober 2018, Polisi menggelar 
jumpa pers dan menyebut wajah lebam 
Ratna Sarumpaet disebabkan operasi 
plastik bukan karena dianiaya. 
Penyelidikan melibatkan dua Polda yakni 
Jawa Barat dan Metro Jaya. Dokumen 
hasil penyelidikan tersebut beredar di 
kalangan wartawan.Beberapa poin yang 
ditemukan polisi adalah tidak ada saksi 
mata di Bandara Husein Sastranegara 
Bandung yang melihat aksi pengeroyokan 
dan juga tak ada daftar manifes atas 
nama Ratna Sarumpaet. Padahal Ratna 
mengklaim dianiaya usai menghadiri 
konferensi dengan beberapa peserta dari 
luar negeri.Polisi juga sudah meminta 
keterangan ke RS Bina Estetika dan 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 
membutuhkan anggaran sebesar Rp 
800 triliun untuk merealisasikan visi 
pembangunan selama lima tahun ke 
depan. Di lain pihak, APBD Pemprov 
Jabar setiap tahun hanya Rp 35 triliun.
Pria yang akrab disapa Emil ini 
mengakui tidak bisa mengandalkan 
APBD dalam hal pembangunan. 
Terlebih, ada sejumlah pengeluaran 
yang harus disalurkan dari pos APBD, 
di antaranya bantuan kepada 
pemerintah daerah.Dari pos APBD, 
pihaknya sanggup memberikan bantuan 
keuangan dengan rataan Rp 200 miliar 
untuk setiap Kabupaten/Kota pada 
2020. Namun, besaran bantuan kepada 
daerah tersebut diberikan berdasarkan 
sejumlah kriteria, seperti jumlah 
penduduk dan capaian prestasi daerah.
“Bantuan itu datang dari berdasarkan 
kualitas dan jumlah penduduk. 
Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota 
yang bisa dikasih lebih. Termasuk siapa 
yang berhasil menyukseskan program 
provinsi lebih aktif tentu akan kita 
berikan tambahan," katanya dalam 
acara koordinasi dengan 27 kepala 

Ridwan Kamil Butuh Dana Rp 800T

daerah di Jabar di Resort Prima 
Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, 
Kamis (11/7)Disinggung mengenai 
kebutuhan anggaran Rp 800 triliun, 
mantan Walikota Bandung itu akan 
mencari sumber dana alternatif. Yaitu, 
dana swasta melalui KPBU (Kerja sama 
Pemerintah Badan Usaha) atau Public 
Private Partnership (PPP), obligasi 
daerah, dana perbankan, dana umat, dan 
dana CSR.Upaya lain, pihaknya siap 
melobi kementerian atau Presiden, 
supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. 
Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi 
dengan jumlah penduduk terbanyak di 
Indonesia.
“Saya akan lobi kementerian atau 
Presiden untuk memprioritaskan Jawa 
Barat yang memang penduduknya, 
secara populasi, paling besar," katanya.
Langkah selanjutnya dalam mewujudkan 
Jawa Barat menjadi provinsi dengan 
perekonomian yang maju pada 2020-
2021 mendatang, yakni memperbanyak 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"KEK ini adalah sebuah jawaban untuk 
mengatasi pengangguran, pertumbuhan 
(ekonomi)," pungkasnya.
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Ratna Sarumpaet Dituntut 2 Tahun Penjara
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diperoleh keterangan bahwa Ratna 
Sarumpaet menjadi pasien di rumah 
sakit tersebut pada tanggal 20, 21 dan 
24 September 2018.Melihat gerak cepat 
polisi, di hari yang sama, Ratna 
langsung mengundang pewarta dan 
menyatakan ia telah berbohong soal 
pengeroyokan. Kala itu, Ratna mengaku 
ia adalah pencipta hoaks terbaik yang 
telah menghebohkan semua negeri. Ia 
kemudian menyampaikan permintaan 
maaf khusus untuk calon presiden 
nomor urut 02 Prabowo Subianto 
karena telah tulus membelanya dan 
percaya dengan kebohongan yang ia 
buat. Pada 4 Oktober 2018, Ratna 
umumkan mundur dari tim Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-
Sandiaga Uno.
Di hari yang sama, Ratna ditangkap 
polisi di Bandara Soekarno-Hatta, 
Cengkareng, Jakarta saat berencana 
pergi ke China lalu Cile untuk 
menghadiri kongres perempuan dengan 
bantuan dana Pemprov DKI Jakarta. 
Usai ditangkap, Ratna langsung 
ditetapkan sebagai tersangka.Dijerat 
dengan UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik karena melakukan 
kebohongan, Ratna resmi menjadi 
tahanan Polda Metro Jaya pada 5 
Oktober 2018.Sejak awal Oktober, 
hingga 28 Februari 2019 yang menjadi 
sidang perdana Ratna Sarumpaet di PN 
Jaksel, polisi telah memeriksa beberapa 
saksi seperti putri Ratna, Atiqah 
Hasiholan, Wakil Ketua BPN Prabowo-
Sandi, Nanik S Deyang, dan pengamat 

politik Rocky Gerung. Di tengah 
pemeriksaan polisi, Bawaslu juga ikut 
memeriksa Ratna atas dugaan kampanye 
hitam pemilu.
Pada 19 Maret 2019, majelis hakim 
menolak seluruh nota keberatan atau 
eksepsi Ratna, termasuk soal permintaan 
menjadi tahanan kota karena alasan 
kesehatan dan usia yang sudah 
uzur.Pada 4 April 2019, pendiri PAN 
Amien Rais menjadi saksi dan 
menceritakan bahwa ia dan Prabowo 
adalah korban kebohongan Ratna. Di 
dalam ruang sidang, Ratna kembli 
meminta maaf dan mencium tangan 
Amien Rais.Pada 28 Mei 2019, Ratna 
yang berharap bebas dan mengaku 
bahwa melakukan operasi plastik untuk 
menutupi penuaan itu dituntut oleh jaksa 
penuntut umum (JPU) enam tahun 
penjara.Namun, tuntutan JPU tersebut 
tak dipenuhi oleh Majelis Hakim yang 
pada 11 Juli 2019 memberikan vonis dua 
tahun penjara. Ratna dianggap bersalah 
telah menyebarkan hoaks yang 
mengakibatkan keonaran seperti diatur 
dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum 
Pidana.Hakim meringankan hukuman 
Ratna atas dasar umur yang sudah tua 
dan permintaan maaf yang telah 
disampaikan eks pemain teater 
itu.Namun Ratna mengaku tak terima 
karena perbuatannya itu tidak masuk 
kategori keonaran. Dia menduga 
kasusnya telah dipolitisasi. Ia pun 
menyampaikan akan pertimbangkan 
untuk mengajukan banding.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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 Di tengah derasnya perdebatan elite 
nasional soal pembentukan kabinet 
2019-2024 dan isu soal bergabungnya 
parpol pendukung Prabowo-Sandi ke 
pemerintahan Jokowi, Ketua Umum 
DPP PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri meminta agar cara 
pandang pemerintah vs Oposisi 
dihilangkan. 
Sebab cara berpikir demikian akan 
mendorong pada bagi-bagi kursi 
kekuasaan.Hal itu disampaikan 
Megawati saat menjawab pertanyaan 
wartawan di Beijing, Tiongkok, Rabu 
(10/7/2019).
Awalnya, Megawati mengatakan 
bahwa soal koalisi dan kabinet 
pemerintahan ke depan seharusnya 
ditanyakan langsung ke Presiden 
Jokowi. Sebab dirinya sebagai ketua 
umum parpol, bertugas mencari 
kembali pasangan capres-cawapres 
untuk dipilih rakyat.
Tugas itu dipenuhi dengan keputusan 
PDI Perjuangan mengusung Jokowi 
yang dipasangkan dengan KH Ma'ruf 
Amin sebagai cawapresnya. 
Setelahnya, termasuk dalam 
pembentukan Tim Kampanye Nasional 
(TKN), dilakukan oleh Jokowi.
"Sama sekali saya menyerahkannya 
ke presiden," kata Megawati.
Seorang wartawan lalu bertanya soal 
peran PDIP selama 10 tahun oposisi 
terhadap Pemerintahan SBY, dan hal 
yang sama juga seharusnya terjadi di 
pemerintahan Jokowi.Megawati 
langsung menjawab bahwa dalam 
sistem politik Indonesia sebaiknya tak 
bicara oposisi. 
Sistem di Indonesia adalah 'bekerja 
sama di pemerintahan secara objektif 
dan bisa masuk ke dalam kabinet'.
"Artinya kan kalau ada oposisi, itu 
berarti semua bertarung sampai ke 
tingkat bawah (gubernur hingga bupati, 
red) harus beroposisi," kata 
Megawati.Dilanjutkannya, hal demikian 
ada di negara dengan sistem 
parlementer. Seluruh parpol yang di 

Megawati : Parpol Hanya Usul Nama

Tanah Air

luar pemerintahan yang duduk di DPR 
hingga DPRD, juga menjadi oposisi.
Faktanya di Indonesia, kata Megawati, bila 
presidennya dari parpol A, belum tentu 
seluruh gubernur atau bupatinya dari 
partai A.
Dan sistem oposisi seperti di negara 
parlementer demikian, menurut dia, akan 
berujung pada 'perhitungan' kue 
kekuasaan."Suara saya (PDIP, red) Insya 
Allah 130 kursi DPR. Umpamanya, deal 
saya ke Golkar, kamu mau ikut 
pemerintahan? Katakan presiden dari 
kami, maka kabinetnya kan seharusnya 
lebih besar kami. 
Kami nanti bisa bilang, kamu Golkar, 
kamu suaranya seperti itu. Untuk program, 
kamu setuju tidak dengan program kita? 
Berarti menterinya yang itu dan itu ya," 
beber Megawati."Jadi artinya, betul-betul 
sebuah perhitungan. Kalau sistem kita ini 
kan tidak ada sama sekali," 
tandanya.Karena itu, Megawati 
mengatakan presidenlah yang nantinya 
memutuskan siapa yang menjadi menteri. 
Mungkin yang bisa dilakukan parpol 
pendukung seperti PDI Perjuangan, 
adalah menyarankan dan mengusulkan 
nama."Tapi tidak ada perhitungan 
proporsional," tukas Megawati.Itupun, 
lanjut Megawati, keputusan final ada di 
presiden sebagai pemegang hak 
prerogatif. 
Waktu menjadi presiden, dirinya pun 
melakukan hal yang sama."Waktu saya 
presiden, saya bilang kepada partai-partai 
yang ada, oke kamu boleh minta, kamu 
boleh kasih nama, tapi orangnya saya 
yang pilih," tuturnya.
"Itu sangat logis. 
Kalau dikasih (nama menteri, red), saya 
bilang orangnya tidak seperti yang saya 
inginkan, (bila tetap dipaksa, red) 
bukannya pemerintahan itu menjadi tidak 
bisa berjalan dengan baik?"
Hingga saat ini, Jokowi, Megawati, dan 
para ketua umum parpol koalisi 
pendukung belum bertemu untuk 
membicarakan soal susunan kabinet ke 
depan.
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lebih besar kami. 
Kami nanti bisa bilang, kamu Golkar, 
kamu suaranya seperti itu. Untuk program, 
kamu setuju tidak dengan program kita? 
Berarti menterinya yang itu dan itu ya," 
beber Megawati."Jadi artinya, betul-betul 
sebuah perhitungan. Kalau sistem kita ini 
kan tidak ada sama sekali," 
tandanya.Karena itu, Megawati 
mengatakan presidenlah yang nantinya 
memutuskan siapa yang menjadi menteri. 
Mungkin yang bisa dilakukan parpol 
pendukung seperti PDI Perjuangan, 
adalah menyarankan dan mengusulkan 
nama."Tapi tidak ada perhitungan 
proporsional," tukas Megawati.Itupun, 
lanjut Megawati, keputusan final ada di 
presiden sebagai pemegang hak 
prerogatif. 
Waktu menjadi presiden, dirinya pun 
melakukan hal yang sama."Waktu saya 
presiden, saya bilang kepada partai-partai 
yang ada, oke kamu boleh minta, kamu 
boleh kasih nama, tapi orangnya saya 
yang pilih," tuturnya.
"Itu sangat logis. 
Kalau dikasih (nama menteri, red), saya 
bilang orangnya tidak seperti yang saya 
inginkan, (bila tetap dipaksa, red) 
bukannya pemerintahan itu menjadi tidak 
bisa berjalan dengan baik?"
Hingga saat ini, Jokowi, Megawati, dan 
para ketua umum parpol koalisi 
pendukung belum bertemu untuk 
membicarakan soal susunan kabinet ke 
depan.


