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Edisi 1182

Lisa Marlina

AHOK : Orang yang memasukkan saya ke penjara akan
menyesal. Percayalah, kalau Anda menzalimi saya, yang
Anda lawan adalah Tuhan yang Mahakuasa, Maha Esa.
Saya akan buktikan satu per satu dipermalukan. Terima
kasih.
Beberapa hari ini ramai berita
mengenai dugaan penghinaan
seorang bernama Lisa
Marlina menyangkut
masyarakat Bali. Hampir
semua media
membicarakan
seorang wanita
bernama Lisa Marlina.
Ternyata untuk
menjadi terkenal di
jaman digital seperti
sekarang ini, begitu
gampang! Cukup
membuat atau
menulis status di
media sosial
yang sangat
kontroversial, maka dunia akan
langsung membicarakan kita. Tidak
main-main, karena tudingan yang
berawal dari cuitan asal njeplak di
Twitter, seperti yang kita sudah ketahui

bersama, isinya memang terkesan
menjelek-jelekkan Bali. Tidak tanggungtanggung, dia diduga menghina orang
dan daerah Bali sekaligus melalui
cuitannya di media sosial.
Penghinaannya pun sangat kejam
menyebut setiap jengkal Bali ada
pelacuran sehingga tidak sulit
menemukan pelacur di sana : Begini
cuitannya : (Twitter@lisaboedi,
diunggah: 20 Juli 2019) Di Bali
itu ga ada pelecehan
sexual karena kl
dilecehkan ya seneng2
aja, mau menyalurkan
hasrat pun gampang
karena pelacur dan
pelacuran nya available setiap
jengkal, modal sedikit dapat. Jadi
ga akan ada yg dilaporin lah. Meski
bersambung ke hal 3
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dari halaman utama

sudah diprotes keras oleh banyak
orang, Lisa tak merespon. Baru setelah
viral dan ditanggapi oleh seorang
tokoh yang mendunia sekelas Ni Luh
Djelantik. Dan posisi Ni Luh Djelantik
merasa wajib menyisihkan waktu dan
perhatiannya untuk menyentil Lisa
Marlina sangat beralasan. Lisa Marlina
sudah sangat menghina tanah
kelahiran Ni Luh Djelantik, Bali, dan
menghina Ni Luh sebagai satu dari
seluruh para wanita di Bali. Double
jadinya!!! Akibat dari cuitan Lisa
Marlina yang sudah menghina Bali dan
Wanita di Bali, maka Netizen pun
ramai-ramai mulai membongkar cuitan
Lisa Marlina di masa lalu, hingga siapa
Lisa Marlina dulu hingga sekarang.
Kesimpulannya yaitu bahwa si Lisa
Marlina ini tidak lebih dari seorang
sosok wanita pendukung Anies
Baswedan-Sandiaga Uno dalam
Pilkada DKI 2017 silam, sekaligus
pendukung Prabowo-Sandiaga Uno
dalam Pilpres 2019. Seorang
pembenci Jokowi sejati walaupun
kebencian itupun tak ada alasan.
Menurut jejak digital Lisa Marlina,
sepertinya memang orang ini sudah
banyak mengusik ketenangan orang
lain. Dia salah satu pembenci Ahok.
Dia cukup berbahagia menyaksikan
Ahok masuk penjara seperti

dikabarkan akun @zoelfick. Dulu banyak
yang berpikir begini : ah Ahok bukan
seagama dengan gue, gak sesuku dengan
gue, gak ngimani Tuhan yang gue imani.
Lalu, ramai-ramai "menghajar" orang yang
diposisikan sebagai kafir, hina, rendah,
dan sebagainya. Selain itu Lisa Marlina
yang ternyata pemilik radio bernama 99ers
juga mengusik ketenteraman akun
@PartaiSocmed yang menamai akunnya
dengan angka 99. Akhir2 ini ribut tentang
postingan si @lisaboedi ya? Sejak lama
orang ini memang aneh. Dulu dia
keberatan kami pakai lambang angka 99
karena dia pemilik radio 99ers. Denger2
sekarang stasiun radionya sudah beralih
pemilik? (@PartaiSocmed) July 21, 2019.
Jejak digitalnya yang lain juga
menunjukkan kalau Lisa Marlina memang
bukan kali ini saja mengusik ketenteraman
orang lain. Akun @P3nj3l4j4h
membeberkan beberapa tangkapan layar
cuitan media sosial mengenai ulah si Lisa
Marlina ini. Dan bahkan salah satu dari
cuitannya juga berkaitan dengan Bali yang
seolah menertawakan budaya Bali zaman
dahulu di mana wanitanya belum
mengenakan pakaian atasan sehingga
sampai payudaranya kelihatan.
pic.twitter.com/54D0ZygxWV Presiden
Runner Up (@P3nj3l4j4h) July 21, 2019.
Masalah pun semakin melebar. Ternyata
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bukan dg @AmbarwatiRexy dan bali
aja jauh sebelum ini dia sudah pernah
membuat opini begini?Giliran cari
uang pake hijab dan gamis
arab,tp diliran pesta
pora anti arab dan dukung
penista Al-Quran@itsPrisia. Dan
cuitan dia langsung dibalas oleh
sepupu Prisia :
Mau gak saya antar kamu ke
rumahnya dan ngomong semua
itu secara langsung didepan
orangnya?Demi menghindari
fitnah. DM saya tunggu.
pic.twitter.com/R0qccMWFzh Presiden
Runner Up (@P3nj3l4j4h) July 21,
2019. ketika cuitan tersebut menjadi
viral hingga mengangkat namanya jadi
pembicaraan di mana-mana. Mungkin
panik dan takut. Buktinya cuitannya
hilang, bahkan menurut penelusuran
sumber lain, akun sosial media
suaminya pun ikut lenyap. Lisa Marlina
ini merasa panik dengan ancaman
yang dilontarkan oleh Ni Luh Djelantik

bahwa dirinya akan melaporkan tulisan
Lisa Marlina tentang Bali dan Wanita di
Bali ke Cyber Crime Polri. Dan ancaman
Ni Luh Djelantik ini sangat kuat karena Ni
Luh sendiri adalah seorang wanita Bali
yang kecintaannya akan Bali dan
Indonesia sudah begitu sangat kentara,
terbukti dan teruji. Apalagi tulisan Lisa
Marlina di media sosial tentang Bali dan
Wanita Bali tidak hanya satu tulisan saja,
tapi lebih dari satu tulisan. Maka penuhlah
sudah apa yang disyaratkan oleh undangundang tentang 'Unus Testis Nullus Testis'.
Dan sekarang apa yang sedang
dibicarakan oleh Netizen adalah tulisan
Lisa Marlina, masih di media sosialnya,
yang meminta maaf pada Ni Luh Djelantik.
Dia juga sudah minta maaf baik kepada
orang-orang Bali melalui media sosial dan
terutama kepada Niluh Jelantik, yang
sudah melaporkannya ke pihak berwajib.
Dia memohon agar persoalan ini tidak
berlanjut dan menyatakan tidak berniat
menghina Bali dan masyarakatnya.
Kepada Mbok @niluhdjelantik saya
berterima kasih atas waktu nya
meladeni saya di WA, semoga
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masih ada pintu maaf yang
bisa diberikan kepada saya.
Lisa Marlina (@lisaboedi) July 21,
2019. Tetapi sepertinya Ni luh
Djelantik tidak akan berhenti sampai
pada menerima permintaan maaf.
Dia ingin Lisa Marlina mengklarifikasi
– entah dia bermaksud menghina
atau tidak – pernyataannya di
kepolisian. Dia tidak ingin
penghinaan sedemikian rupa hanya
berakhir pada permintaan maaf
semata, tetapi perlu klarifikasi di
hadapan penegak hukum agar
kejadian serupa tidak terulang lagi.
Cuitannya benar-benar kurang ajar
kalau tidak mau dibilang rasis hingga
membuat emosi Ni luh Djelantik,
perancang sepatu berkelas

internasional asal Bali, ikut tersulut begitu
membaca cuitan Lisa Marlina. Melalui
akun Instagram-nya, dia bahkan
menyatakan niat untuk melaporkan Lisa
Marlina ke polisi. Dalam salah satu
unggahannya, Ni Luh Djelantik berencana
melaporkan pemilik akun @lisaboedi ke
polisi. "Bagi yang mengenal Lisa Marlina.
Tolong sampaikan kepadanya bahwa aku
tidak tinggal diam atas penghinaan yang
dia tuliskan terhadap Bali. Aku akan
melanjutkan perihal ini ke pihak yang
berwajib agar yang bersangkutan bisa
mengklarifikasi pernyataannya dan
membuktikan bahwa benar pelacuran dan
pelacur available di setiap jengkal pulau
kami...," tulis perempuan yang akrab
dipanggil Mbok Niluh tersebut di akun
Instagramnya @niluhdjelantik, Minggu
(21/7/2019). Sementara di unggahan
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lainnya, Ni Luh Djelantik menuliskan:
"Lisa Marlina. Aku gak peduli dengan
orientasi atau pilihan politikmu. Tapi
setidaknya berpikir dulu sebelum
kamu menuliskan hinaan itu bahwa
pelacuran dan pelacur available di
setiap jengkal di Bali. Sungguh
kebencianmu telah menutupi
hatimu.Teruntuk pak Boediman
Soemali. Mohon nasehati Neng Lisa
ya Pak. Sekalian ajak piknik jauhan
dikit agar gak kayak katak dalam
tempurung ?? #peluktianglistrik" "Jadi
kita ingin menunjukkan bahwa warga
negara Indonesia itu sebenarnya cinta
damai. Akan tetapi pada saat harga
diri kita dan martabat kita dinjak-injak
iya kita harus bicara. Kamu harus
menyampaikan bahwa hak itu tidak
benar," kata Ni Luh Djelantik di Polda
Bali. Ni Luh mengatakan cuitan Lisa
Marlina yang menyinggung soal Bali
sangat melukai perasaannya. Dia
berharap pengaduan ini menjadi
pelajaran untuk berhati-hati
menyampaikan pendapat melalui
media sosial. "Jadi kita tidak ingin
melakukan hal-hal yang melanggar
hukum dan anarkis atau yang bisa
melukai perasaan seseorang.
Menyinggung siapa pun tapi dalam hal
ini kita sebagai masyarakat Bali harus
bisa mengatakan sesuatu. Pada saat
kau mengatakan sesuatu yang keliru
ini cara kita mengingatkan," katanya.
Ni luh pun membalas dengan cuitan :
Dear Lisa Marlina. Ucapan
maaf diterima. Proses hukum
tetap berjalan.Agar bisa
menjadi pembelajaran bagi
yang lain untuk tidak
merendahkan, melecehkan
apalagi menyamaratakan seisi
pulau kami sebagai sarang
pelacur.
Dan berlaku juga untuk pulau
dan daerah yang lain.Ketjup
Sayang. Sikap Niluh Djelantik sudah
sangat tepat dengan membawa kasus
ini ke pihak berwajib. Dia sudah

menerima permintaan maaf, tetapi
proses hukum tetap berlangsung. Adalah
sangat tidak tepat kalau menghakimi Lisa
Marlina di media sosial yang bisa saja
melebar ke mana-mana. Di hadapan
hukum, Lisa Marlina dapat
mempertanggung jawabkan
pernyataannya apakah dia terbukti
menghina atau memang salah bicara
saja. Dan yang perlu diingat bukan
cuman sekali ini dia menghina orang,
sudah berulang kali. Cuman kali ini aja
beritanya jadi rame karena dilaporkan
polisi oleh Ni Luh Djelantik. Kemudian,
setelah ramai dibahas oleh para netizen
dan media online, terlebih setelah Ni luh
Djelantik beraksi hendak melaporkan
Lisa Marlina ke polisi, maka muncullah
“klarifikasi” dari Lisa kepada Niluh
Djelantik yang salah satunya beralasan
terjadi TYPO alias salah ketik. Semacam
tertukar begitu. Kalau dibuat sinetronnya,
mungkin bisa menarik dengan judul:
Balada Huruf L dan M yang (Katanya)
Tertukar. :-D. Typo yang dimaksud
terletak pada dua kata: KL (kalo) yang
seharusnya ditulis KM (kamu). Begini
cuitannya : Saya mohon maaf mbak,
saya sampaikan dulu di sini
kronologisnya. Setelahnya menjadi hak
mbak untuk melaporkannya, jadi awalnya
mbak yang satu ngetweet begini: Di
tanah Jawa, sejak diwajibkan menutup
aurat malah banyak pelecehan. Karena
saya lihat twit yang bersangkutan
menulis soal Bali, photo pernikahan di
Bali dan aktifitas di Bali serta video
rumahnya, saya berasumsi yang
bersangkutan tinggal di Bali. Lalu saya
balas: di BALI (lokasi dia tinggal) tidak
ada pelecehan seksual karena km (saya
typo mbak, bukan kl) senang dilecehkan.
Itulah penjelasan Lisa pada Niluh.
Padahal kita tahu bahwa tweetnya yang
asli tidak begitu. Ini tweet aslinya: Di Bali
itu ga ada pelecehan sexual karena kl
dilecehkan ya seneng2 aja, mau
menyalurkan hasrat pun gampang
karena pelacur dan pelacuran nya
available setiap jengkal, modal sedikit
dapat. Jadi ga akan ada yg dilaporin lah.
Perhatikan pada kalimat yang ditandai
bold. Lalu bandingkan dengan
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pengakuan Lisa pada Niluh. Mengaku
typo, seharusnya km menjadi kl. Lisa
nampaknya sedang berusaha
mengurungkan niat Niluh dengan
berbagai cara, termasuk berbohong
mengaku typo agar mudah
dimaafkan. Tulisan kl kalau diganti
dengan km, pada kalimat tersebut
akan menjadi begini: karena km
dilecehkan ya seneng2 aja. Jelas
kalimat tersebut berantakan, tidak
sesuai. Entah siapa yang dimaksud
dengan kamu, seandainya typo itu
beneran terjadi. Meski agak janggal,
karena kalau dipasangkan di kalimat
tadi, jadinya malah absurd, nggak
jelas artinya. Kamu mungkin bisa
diartikan setiap pembacanya. Wah,
bisa lebih gawat karena bukan orang
Bali pun kan tersinggung karena kata

"kamu" kalau beneran terjadi typo. Se
Indonesia Lho. Membandingkan bahwa
pemakaian “kalau” dan “kamu” memang
akan menjadi aneh jika dipaksakan.
Belum lagi LETAK HURUF “L” DAN “M” di
keyboard komputer tidak persis
sebelahan karena sebelahnya “L” masih
ada “K”, lalu turun sebaris dengan agak
miring baru ketemu “M” Melihat posisi
huruf L dan M, sekali lagi, kalau
kesalahan ndudul atau ngetik antara huruf
L dengan K, I, O, dan P masih bisa
dimaklumi, tapi kalau huruf M? Tak
seaneh itu typo-nya. Jadi kita dapat
melihat bahwa Lisa Marlina ini tidak
melakukan typo dan ini bukan soal salah
paham belaka. Ditambah dengan rekam
jejak digital yang begitu SARA dan rasis,
maka semakin mustahil kalau yang kita
ributkan sekarang ini sebatas karena
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typo. Dari sini semakin terkuak.
Awalnya kalau Lisa sudah mengakui
kesalahannya, ya sudah lah. Tapi
karena melihat upaya licik Lisa saat
menjelaskan kasusnya pada Niluh,
dengan mengatakan salah ketik.
Permintaan maaf Lisa itu tidak tulus.
Dia meminta maaf hanya karena
berharap kasusnya tidak dilanjutkan.
Bukan mengakui kesalahan. Karena
jelas dia tak mau mengakui
kesalahannya, malah mengelak garagara typo. Berharap Niluh percaya
dan memaklumi, lalu menganggap ini
hanya sebatas salah paham belaka.
Jadi, kesimpulannya ... alasan
terjadinya typo dari pengakuan Lisa
ke Niluh memang sangat janggal,
baik dilihat dari posisi hurufnya
maupun arti katanya. Oya, kira-kira
mau kagak ya, si empunya cuitan asli
yang menyinggung masyarakat Bali
itu diganti namanya, dengan menukar
posisi huruf M dan L. Jadinya, dari
Lisa Marlina ... terus jadi Misa

Larmina? Gimana, aneh atau tidak? Ini
ada sedikit kabar mengenai Lisa. Saat
dihubungi detikcom, Lisa tidak
berkomentar banyak soal pelaporan itu.
Dia siap menjelaskan soal maksud dari
cuitannya itu. "Maaf ya belum bisa
komentar apa-apa, pasrah sama Allah aja.
Nanti saya akan menjelaskan maksud
saya di reply komen saya sama Rexy
Ambarwati itu," kata Lisa. Dirkimsus Polda
Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho
mengatakan telah menerima pengaduan
ini. Pihaknya segera memanggil saksisaksi. "Dari dumas akan segera kita tindak
lanjuti karena kan laporannya menyangkut
tentang budaya Bali. Segera kita panggil
saksi, kemudian yang bersangkutan lalu
kepada ahli untuk sesegera mungkin kita
tindak lanjuti. Insyaallah (mulai) pekan
depan," kata Kus. Jadi ingat kasus Ahok
yang dulu juga hanya merespon demodemo nyinyir kubu HTI. Ahok hanya
menjawab narasi menolak pemimpin non
mmuslim berdasarkan Alquran. Ucapannya
ada yang nilai tidak bersalah ada yang
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berpikir sebaliknya. Dia sudah minta
maaf, dan memang tidak ada maksud
seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Lanjut
terus, kan proses hukumnya? Bahkan
terjadi pemaksaan lewat pengerahan
massa ujung-ujungnya Ahok
dijebloskan penjara karena dianggap
menyinggung banyak orang. Begitupun
dengan Lisa. Kita tak peduli dia ini
hanya merespon atau apalah, pada
intinya dia sudah menyeret Bali yang
sebenarnya tidak ada hubungannya
dengan perdebatannya dengan Rexy.
Secara pribadi, Ni Luh Djelantik dan
para wanita di Bali pastilah memaafkan
dia, tapi hukum di Indonesia
memandang seluruh rakyat Indonesia
berkedudukan sama. Jadi entah Lisa
Marlina ini orang penting atau orang
kaya, ketika dia melanggar undangundang yang menjadi batasan dari
kebebasan, maka dia harus dan
bahkan wajib
mempertanggungjawabkannya.
seorang wanita yang bernama Lisa
Marlina yang mengenakan hijab,
memiliki usaha pakaian muslim tapi
begitu mudahnya “melecehkan”
Saudara/i kita di pulau Dewata Bali! Ini
bukan masalah bukan pemaaf atau
tidak, tapi esensinya adalah agar orang
bisa menghargai orang lain, bukan asal

bicara tanpa mikir. Lagipula belum tentu
dengan maaf bisa menjadi jaminan orang
tidak berbuat hal yang sama. Ini untuk
pembelajaran supaya tidak asal-asalan
dalam mengutarakan pendapat. Orang
seperti Lisa Marlina ini selain “rasis”
dengan etnis tertentu, juga dapat
menggangu persatuan dan kesatuan
sesama anak bangsa di Indonesia!
Hilangnya akun sosial media adalah bukti.
kepanikan dan itu sudah cukup untuk
menilai kalau ada kesalahan. Kalau tidak
salah kenapa tiarap?
Jika jejak digital yang menyebar saat ini
adalah benar maka ini mirip gerombolan
sebelah. Terlihat suci, merasa paling tidak
berdosa tapi kenyataannya munafik di balik
penampilan yang santun. Semoga saja dia
tetap gentle-woman dengan tindakannya.
Berani berbuat berani bertanggung jawab.
Lari pun percuma. Jejak digital ibarat
bayangan yang takkan lari ke mana pun,
akan terus menempeli orangnya. Jadi ingat
lagi kata kata Ahok “Orang yang
memasukkan dia ke penjara akan
menyesal. “Percayalah, kalau Anda
menzalimi saya, yang Anda lawan adalah
Tuhan yang Mahakuasa, Maha Esa. Saya
akan buktikan satu per satu dipermalukan.
Terima kasih,” ujar Ahok. Menurut saudara
ini karma atau bukan. Percaya atau tidak
karma itu ada.
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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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Mengenal Apa Itu Hemofilia

Hemofilia adalah suatu penyakit yang
menyebabkan gangguan perdarahan
karena kekurangan faktor pembekuan
darah. Akibatnya, perdarahan
berlangsung lebih lama saat tubuh
mengalami luka.
Dalam keadaan normal, protein yang
menjadi faktor pembeku darah
membentuk jaring penahan di sekitar
platelet (sel darah) sehingga dapat
membekukan darah dan pada akhirnya
menghentikan perdarahan. Pada
penderita hemofilia, kekurangan protein
yang menjadi faktor pembeku darah
18

tersebut mengakibatkan perdarahan
terjadi secara berkepanjangan.
Hemofilia merupakan penyakit bawaan
yang umumnya dialami pria. Penyakit ini
dapat diturunkan karena mutasi gen yang
mengakibatkan perubahan dalam untaian
DNA (kromosom) sehingga membuat
proses dalam tubuh tidak berjalan
dengan normal. Mutasi gen ini dapat
berasal dari ayah, ibu, atau kedua orang
tua. Terdapat banyak jenis hemofilia,
namun jenis yang paling banyak terjadi
adalah hemofilia A dan B. Tingkat
keparahan yang dialami penderita
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hemofilia tergantung dari jumlah faktor
pembekuan dalam darah. Semakin
sedikit jumlah faktor pembekuan darah,
semakin parah hemofilia yang diderita.
Meski tidak ada obat yang dapat
menyembuhkan hemofilia,
penderitanya dapat hidup dengan
normal selama penanganan gejala
dilakukan dan menghindarkan diri dari
semua kondisi yang memicu
perdarahan.
Gejala Hemofilia
Gejala utama hemofilia adalah
perdarahan yang sulit berhenti atau
berlangsung lebih lama, termasuk
perdarahan pada hidung (mimisan),
otot, gusi, atau sendi. Tingkat
keparahan perdarahan tergantung dari
jumlah faktor pembeku dalam darah.
Pada hemofilia ringan, jumlah faktor
pembekuan berkisar antara 5-50%.
Gejala berupa perdarahan
berkepanjangan baru muncul saat
penderita mengalami luka atau pasca
prosedur medis, seperti operasi.
Pada hemofilia sedang, jumlah faktor
pembekuan berkisar antara 1-5%.

Gejala yang dapat muncul meliputi:
Kulit mudah memar.
Perdarahan di area sekitar sendi.
Kesemutan dan nyeri ringan pada lutut,
siku dan pergelangan khaki.
Jenis hemofilia yang terakhir adalah
hemofilia berat dengan jumlah faktor
pembekuan kurang dari 1%. Penderita
biasanya sering mengalami perdarahan
secara spontan, seperti gusi berdarah,
mimisan, atau perdarahan sendi dan otot
tanpa sebab yang jelas. Gejala perdarahan
yang perlu diwaspadai adalah perdarahan
di dalam tengkorak kepala (perdarahan
intrakranial). Gejala tersebut ditandai
dengan sakit kepala berat, muntah, leher
kaku, kelumpuhan di sebagian atau
seluruh otot wajah, dan penglihatan ganda.
Penderita hemofilia yang mengalami
perdarahan intrakranial butuh penanganan
darurat.
Penyebab Hemofilia
Proses pembekuan darah membutuhkan
unsur-unsur dalam darah, seperti platelet
dan protein plasma darah.
Di dalam kasus hemofilia, terdapat mutasi
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Tanah Air

KY Usut 2 Hakim Yang Bebaskan Syafruddin
Komisi Yudisial memastikan bakal
menindaklanjuti laporan dari Koalisi
Masyarakat Sipil Antikorupsi terkait
Hakim Mahkamah Agung (MA) yang
mengabulkan permohonan Kasasi
mantan Kepala
Badan
Penyehatan
Perbankan
Nasional
(BPPN)
Syafruddin
Arsyad
Temenggung.
Diketahui,
dalam
putusannya,
Majelis Hakim
MA
memutuskan
'melepaskan'
Syafruddin dari
tuntutan hukum
terkait kasus
dugaan korupsi
Surat
Keterangan
Lunas Bantuan
Likuiditas Bank
Indonesia (SKL
BLBI).
Ketua KY Jaja
Ahmad Jayus
mengatakan
pihaknya bakal mendalami laporan atas
dua hakim tersebut. Jayus menyatakan,
proses pendalaman ini akan diselesaikan
pihaknya dalam waktu 60 hari."60 hari
harus sudah selesai.
Nanti kami akan pendalaman dan
sebagainya," kata Jaja di Gedung KY,
Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Lebih lanjut Jaja mengatakan apabila
terbukti melakukan pelanggaran, hakim
akan dikenai sanksi. Secara aturan,
sanksi yang diberikan terhadap hakim
yang terbukti melanggar beragam,
tergantung jenis pelanggarannya.
"Pelanggarannya kalau hakim ada yang
melanggar ada sanksi ringan sampai
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berat seperti teguran lisan, tertulis, nonpalu 6 bulan, 6 bulan lebih sampai
pemberhentian tidak dengan hormat,"
kata Jaja.Perwakilan Koalisi Masyarakat
Sipil Anti Korupsi Kurnia Ramadhana
berharap Komisi
Yudisial segera
melakukan
pemeriksaan
terhadap dua hakim
yang dilaporkan
pihaknya, yakni
Hakim Agung
Syamsul Rakan
Chaniago dan
Hakim Agung M.
Askin. Kurnia
berharap KY dapat
memanggil, dan
memeriksa dan
bahkan menjauhi
sanksi terhadap
kedua hakim jika
terbukti melanggar
kode etik.
"Agar KY bisa aktif
untuk memanggil
bahkan dua hakim
ini memeriksa dan
jika ditemukan
adanya
pelanggaran kode
etik harapan kami
dua hakim ini
dijatuhi sanksi," katanya.Koalisi
Masyarakat Sipil Antikorupsi menyoroti
kejanggalan dalam putusan MA yang
mengabulkan Kasasi Syafruddin dan
melepaskannya dari tuntutan hukum.
Salah satunya mengenai adanya
dissenting opinion atau perbedaan
pendapat antara Majelis Hakim.
Diketahui, Hakim Ketua Salman Luthan
menyatakan sependapat dengan
putusan Pengadilan Tinggi DKI yang
menyatakan Syafruddin bersalah
melakukan tindak pidana terkait
penerbitan SKL BLBI kepada pemegang
saham pengendali BDNI, Sjamsul
Nursalim. Sementara Hakim Anggota
Syamsul Rakan Chaniago berpendapat
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perbuatan Syafruddin merupakan
perbuatan hukum perdata. Sedangkan
Hakim Anggota M.
Askin menyatakan perbuatan
Syafruddin merupakan perbuatan
hukum administrasi.Kurnia
mempertanyakan sikap Majelis yang
tidak menambah komposisi hakim saat
terjadi dissenting opinion. Padahal,
berdasarkan Pasal 15 Undang-undang
No 14 Tahun 1970 Juncto UU No 30
Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap
pengadilan yang memeriksa dan
memutus perkara dengan sekurangkurangnya tiga orang hakim, kecuali
apabila undang-udang menentukan lain.
Aturan itu, kata Kurnia, bermakna
bahwa tidak ada larangan sama sekali
ketika Majelis menambah komposisi
hakim saat terjadi dissenting
opinion."Sebenarnya yang cukup
disesalkan ketika ada dissenting tapi
Ketua majelis tak inisiatif menambah
komposisi majelis.
Padahal dimungkinkan ketika ada
deadlock putusan atau voting untuk
menambah majelis agar perhitungan
lebih fair," kata Kurnia.
Kurnia yang juga peneliti ICW
menyatakan, KPK yang menangani
kasus SKL BLBI yang menjerat
Syafruddin sudah tepat bahwa tindak
pidana yang dilakukan merugikan
keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.
Tindak pidana Syafruddin pun
dibenarkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor Jakarta yang
menjatuhkan hukuman 13 tahun pidana
penjara terhadap Syafruddin.
Putusan tersebut diperkuat oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang
memperberat hukuman Syafruddin
menjadi 15 tahun pidana penjara.
Apalagi bukti-bukti yang dimiliki KPK
juga tak dibantahkan oleh Majelis Hakim
Mahkamah Agung.
"Kami rasa ada putusan cukup jomplang
karena Syafruddin di tingkat pertama
divonis 13 tahun, di tingkat banding 15
tahun, tetapi kenapa di kasasi yang
bersangkutan justru dilepas," tegasnya.
Diketahui, Majelis Hakim Kasasi MA
mengabulkan permohonan Kasasi yang
diajukan oleh mantan Kepala BPPN
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Syafruddin Arsyad Temenggung yang
menjadi terdakwa perkara dugaan
korupsi SKL BLBI. Dalam amar
putusannya,
Majelis Hakim Agung membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
yang menjatuhkan hukuman 15 tahun
pidana penjara dan denda Rp 1 miliar
subsider 3 bulan kurungan terhadap
Syafruddin.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim
Agung menyatakan terdakwa Syafruddin
terbukti melakukan perbuatan
sebagaimana didakwakan, akan tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindak pidana.
Dengan demikian, Majelis Hakim Agung
menyatakan melepaskan terdakwa
Syafruddin dari segala tuntutan hukum.
Majelis Hakim Agung juga memutuskan
memerintahkan agar Syafruddin
dikeluarkan dari tahanan.
Putusan ini diambil Majelis Kasasi yang
diketuai Salman Luthan dengan Hakim
Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan
Mohamad Askin. Meski demikian, dalam
memutuskan perkara ini, terdapat
dissenting opinion atau perbedaan
pendapat diantara Majelis Hakim Agung.
Hakim Ketua Salman Luthan
sependapat dengan putusan Pengadilan
tingkat pertama dan tingkat kedua.
Sementara Hakim Anggota Syamsul
Rakan Chaniago berpendapat perbuatan
Syafruddin merupakan perbuatan hukum
perdata.
Sedangkan Hakim Anggota M. Askin
menyatakan perbuatan Syafruddin
merupakan perbuatan hukum
administrasi.
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Prabowo Bertemu Megawati Tanpa Jokowi
Presiden Joko Widodo, Ketua Umum
Partai Gerindra Prabowo Subinato dan
Ketua Umum PDI-P Megawati
Soekarnoputri dikabarkan akan
bertemu pada Rabu (24/7/2019) siang
ini. Namun belakangan, pihak Istana
Kepresidenan memastikan bahwa
Jokowi tidak akan ikut dalam
pertemuan. Pertemuan tiga tokoh itu
mulanya dibocorkan oleh Wakil Ketua
Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.
Pada Selasa (23/7/2019), Arief melalui
pesan singkat menyampaikan kepada
wartawan bahwa Jokowi, Prabowo,
dan Mega akan bertemu hari ini pukul
12.00 WIB. "Kalau tidak ada halangan,
besok (hari ini) Pak Prabowo, Ibu
Mega, dan Kangmas Joko Widodo
bertemu pukul 12.00 WIB," kata Arief.
Namun, Poyuono enggan merinci lebih
jauh terkait pertemuan itu. Dia hanya
menuturkan bahwa tempat pertemuan
tengah diatur oleh ketiga pihak. "Kita
doakan aja semoga terwujud semua
sesuai kehendak yang Maha Kuasa
untuk Indonesia yang Indah dan Damai
menuju masyarakat Adil makmur.
Sehingga tidak adalagi kebencian Dan
permusuhan antar anak Bangsa," ucap
Arief.Jokowi tidak ikut Sekjen PDI-P
Hasto Kristiyanto membenarkan bakal
ada pertemuan elite partai politik.
Namun, menurut Hasto, tak ada
Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Menurut dia, yang akan bertatap muka
hanya Megawati dan Prabowo. "Atas
dasar semangat yang sama, maka Ibu
Megawati Soekarnoputri memang
direncanakan bertemu dengan Pak
Prabowo. Pertemuan dalam waktu
dekat, dan sebagai tradisi silaturahim
yang baik untuk dijalankan para
pemimpin," kata Hasto. Politisi senior
PDI-P yang juga Sekretaris Kabinet
Pramono Anung turut memastikan
Presiden Jokowi tak ikut dalam
pertemuan yang rencananya
berlangsung di kediaman Megawati di
Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
"Pertemuan siang ini Bu Mega dengan
Pak Prabowo," kata Pramono.Pramono

enggan menjelaskan lebih jauh alasan
Presiden Jokowi tak ikut dalam
pertemuan. Namun Presiden pada pagi
sampai siang ini memang memiliki agenda
kenegaraan, yakni menyambut Putra
Mahkota Abu Dhabi His Royal Highness
Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.
Jokowi sendiri sebenarnya baru saja
bertemu empat mata dengan Prabowo
beberapa waktu lalu. Kedekatan MegaPrabowo Hasto Kristiyanto meminta
pertemuan Megawati dan Prabowo yang
pernah berduet di pilpres 2009 ini tak
dikaitkan dengan pembentukan koalisi.
Sebab, terkait koalisi pascapilpres,
fatsunnya harus dibahas bersama antara
Presiden Jokowi dengan seluruh ketum
parpol pengusung. Pertemuan hari ini,
sambung Hasto, menunjukkan
persahabatan antara Megawati dan
Prabowo meskipun keduanya berbeda
sikap politik. "Pada saat kampanye pilpres
pun, hubungan antara Ibu Mega dan Pak
Prabowo berjalan baik, saling
menghormati dan tidak pernah terlontar
hal-hal yang membuat adanya jarak," tutur
Hasto. Pada awal Januari lalu, di tengah
panasnya situasi pilpres, Megawati
sempat mengenang persahabatannya
dengan Prabowo. Ia menceritakan, salah
satu hal yang bisa mendekatkan dia
dengan Prabowo adalah dengan
makanan. Megawati mengaku jago
membuat nasi goreng yang kemudian
terus dirindukan rasanya oleh Prabowo.
Bahkan, salah satu orang dekat Prabowo
sempat menanyakan kepada Megawati
kapan akan memasak nasi goreng lagi
untuk mantan Komandan Jenderal
Kopassus itu. Hal itu terjadi saat ia dan
Prabowo bersama-sama menonton
pertandingan pencak silat di arena Asian
Games 2018.
“Ada salah satu orang yang dekat dengan
Pak Prabowo bilang ke saya, 'Pak
Prabowo suka tanyakan lho Bu, kapan
mau bikin nasi goreng?'. Karena nasi
goreng saya top lho," kata Megawati
dalam acara Megawati Bercerita di Kantor
DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin
(7/1/2019).
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Pengebom Gereja Di Filipina Adalah WNI

Polisi mengungkap identitas dua WNI
yang diduga menjadi pelaku bom
bunuh diri di gereja Katolik Pulau Jolo,
Filipina Selatan, pada 27 Januari 2019.
Inisial keduanya adalah RRZ dan UHS
yang merupakan anggota Jamaah
Ansharut Daulah ( JAD) Makassar.
Mereka adalah pasangan suami istri.
"Ternyata pelaku suicide bomber di
Filipina adalah dua orang Indonesia
atas nama Rullie Rian Zeke dan Ulfah
Handayani Saleh," ujar Kepala Biro
Penerangan Masyarakat (Karo
Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen
(Pol) Dedi Prasetyo saat konferensi
pers di Gedung Humas Mabes Polri,
24

Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).
Hal itu terungkap setelah polisi
menangkap terduga teroris berinisial N
(39) di Padang, Sumatera Barat, dan Y
yang diamankan di Malaysia pada awal
Juni 2019. Awalnya, polisi Filipina
hingga Polri kesulitan mengidentifikasi
kedua pelaku teror tersebut. Menurut
Dedi, keduanya masuk ke Filipina
bukan melalui jalur resmi sehingga
otoritas setempat tidak mendeteksi
ketibaan keduanya. "Kedua tersangka
ini masuk lewat jalur ilegal Filipina
sehingga identitas kedua pelaku tidak
ter-record dengan baik di Filipina,
sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi
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pelaku suicide bomber," ungkapnya.
Dedi mengatakan, kedua terduga
pelaku
diberangkatkan ke
Filipina oleh S
alias Daniel alias
Chaniago. S yang
juga merupakan
otak atau
mastermind
sejumlah aksi
teror di Indonesia
diduga berada di
Khurasan
Afghanistan. S
sudah masuk ke
dalam Daftar
Pencarian Orang
(DPO) Polri sejak
lama. "Karena mengetahui rencana
aksi tersebut dan (S) sudah
memberikan dana untuk 2 tersangka
ke Filipina dari Makasar," kata dia.
Nantinya, Polri beserta polisi Filipina
akan mencocokkan DNA terduga
pelaku dengan sampel DNA dari
keluarga untuk memastikan identitas
keduanya. Dua bom bunuh diri
meledak di gereja Katolik di Pulau
Jolo, Filipina, Minggu (27/1/2019), saat
misa berlangsung. Ledakan pertama
terjadi di dalam gereja di Jolo,
sementara bom kedua meledak saat

petugas keamanan bergerak ke lokasi
ledakan untuk memberi pertolongan
terhadap para
korban. Insiden
tersebut
menewaskan 22
orang dan
melukai 100
orang lainnya.
Beberapa hari
setelah kejadian,
Menteri Dalam
Negeri Filipina
Eduardo Ano
mengatakan,
dua pelaku
serangan bom
bunuh diri di
gereja Katolik di
Pulau Jolo, Filipina berasal dari
Indonesia. Kepala Kepolisian Provinsi
Sulu, yang membawahi Jolo, Pablo Labra
mengatakan beberapa saksi mata melihat
pelaku adalah seorang perempuan dan
lelaki. Menanggapi pernyataan otoritas
Filipina, Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Suhardi Alius menegaskan, masih terlalu
dini untuk menyebutkan pelaku teror bom
di Gereja Katolik Pulau Jolo, Filipina,
adalah warga negara Indonesia.
Kepastian identitas pelaku sebagai WNI
akhirnya disampaikan Polri hari ini.
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Boris Johnson PM Baru Inggris
Boris Johnson akhirnya memenuhi
ambisinya menjadi Perdana Menteri
Inggris setelah memenangkan pemilihan
Pemimpin Partai Konservatif Selasa
(23/7/2019). Siapa sebenarnya pemilik
nama lengkap Alexander Boris de Pfeffel
Johnson itu?
Berikut
penjelasannya
dilansir dari
berbagai
sumber.
Keluarga Elite
Inggris Lahir di
New York,
Amerika Serikat
(AS), pada 19
Juni 1964, Boris
Johnson berasal
dari keluarga
terpandang
Inggris dengan
latar belakang
beraneka
ragam. Kakek
buyut dari
ayahnya adalah
jurnalis Muslim
ternama Turki,
Ali Kemal Bey.
Sedangkan
kakek buyut
pihak ibunya
punya darah Yahudi Lithuania dan
Yahudi Ortodoks Israel. Keluarga
Johnson masih berkerabat dengan
keluarga kerajaan Inggris di mana
mereka merupakan keturunan dari Raja
George II yang bertahta pada abad ke18. Nama Boris diberikan oleh ayahnya
dari seorang imigran Rusia kenalannya.
Dia dikirim ke Eton, sekolah privat paling
prestisius di Negeri "Ratu Elizabeth". Di
sekolah itu, keluarga kerajaan dan
aristokrat Inggris mengirimkan putra
mereka bersekolah. Eton telah
melahirkan 19 Perdana Menteri Inggris.
Masa perkuliahan dihabiskan di
universitas ternama Oxford di mana
Johnson menjalin persahabatan dengan
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mantan perdana menteri David
Cameron. Johnson tidak pernah jauh
dari dunia politik. Darah politik diwarisi
dari ayahnya yang menjabat sebagai
anggota parlemen Uni Eropa mewakili
Inggris. Sejak di Oxford,
kecemerlangannya sudah terlihat
sebagai talenta
muda politik Inggris
bersama dengan
Cameron, mantan
Ketua Partai
Konservatif William
Hague, serta politisi
yang baru
dikalahkannya
Jeremy Hunt. Dia
dikenal sebagai
sosok yang populer
walau terkesan
berantakan. Pada
1986, dia terpilih
sebagai Presiden
Persatuan
Mahasiswa
Oxford.Dari Jurnalis
Menuju Politik
Johnson mengawali
karirnya bukan di
dunia politik
melainkan di ranah
jurnalistik. Harian
pertama tempat dia meniti karir adalah
The Times. Kontroversi tidak pernah
jauh dari Johnson sejak pekerjaan
pertamanya ini. Dia dipecat setelah
ketahuan merekayasa kutipan untuk
tulisannya. Sosok yang gemar
bersepeda ini hengkang ke The Daily
Telegraph di mana karirnya melesat
hingga ditempatkan sebagai
koresponden Uni Eropa di Brussels,
Belgia pada 1989.Pengalaman di
Brussels selama 5 tahun membentuknya
sebagai sosok Euroskeptis atau
pengkritik keras Uni Eropa melalui
tulisannya yang kritis. Itu pun dia kerap
dicerca karena disebut sering
menuliskan fakta-fakta yang
kebenarannya juga bisa dipertanyakan.
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Selain itu, Johnson acap menuliskan
tulisan-tulisan berbau rasis walau dia
membantah keras sebagai seorang
rasis dengan merujuk ke silsilah
keluarganya yang penuh warna.
Johnson adalah jurnalis favorit mantan
perdana menteri Margareth Thatcher
yang terkenal akan reputasi sebagai
pemimpin tidak bersahabat dengan Uni
Eropa. Johnson akhirnya terjun ke
politik pada pemilu 1997 di mana dia
mencalonkan diri sebagai anggota
parlemen untuk distrik Clwyd South.
Dia kalah dari calon Partai Buruh
namun namanya mulai diperhitungkan.
Sambil mempersiapkan diri menuju
pemilu berikutnya, Johnson hengkang
ke majalah mingguan The Spectator
pada 1999 sebagai editor utama walau
ketika menerima posisi ini, dia
menyatakan akan mengabaikan ambisi
politiknya. Selang dua tahun kemudian,
Johnson terpilih sebagai anggota
parlemen dari distrik Henley. Johnson
memiliki rekor kehadiran yang rendah
di parlemen. Walaupun begitu, dia
dipercaya memegang sejumlah posisi
sebagai Wakil Ketua Umum Partai,
Menteri Bayangan Kebudayaan serta
Menteri Bayangan Pendidikan Tinggi.
Di periode ini, skandal
perselingkuhannya terkuak ke publik
yang membuat dia dilengserkan dari
posisinya.Skandal demi skandal tidak
menghambat karir politiknya.
Pada 2008, dia secara mengejutkan
terpilih sebagai Wali Kota London, kota
basis kuat Partai Buruh, mengalahkan
petahana dua periode Ken Livingstone.
Popularitasnya sebagai wali kota
melesatkan namanya ke kancah politik
nasional. Dia memimpin London
menjadi tuan rumah Olimpiade Musim
Panas 2012. Salah satu kebijakan
paling populer adalah menginiasiasi
transportasi sepeda umum di ibukota
Inggris itu. Selain itu angka kriminal
juga menurun tajam sepanjang delapan
tahun jabatannya.
Gaya politiknya yang terkesan tidak
serius, membingungkan, berantakan,
serta tanpa arah namun anehnya
kharismatik dan humoris menjadi
pesona khas yang semakin lekat di

dirinya hingga membuat dia dibandingkan
dengan Presiden Amerika Serikat Donald
Trump. Tidak ketinggalan juga adalah
gaya rambutnya yang kerap acak-acakan,
cara berpakaian yang tidak rapi, serta
sering terlambat ke acara. Berikutnya
Brexit dan Kursi PM Inggris Ambisinya
menjadi perdana menteri mulai tercium
ketika Johnson kembali ke parlemen
Inggris pada 2015 mewakili distrik
Uxbridge dan Ruislip Selatan. Johnson
kemudian menjadi arsitek utama
kampanye “Leave” pada referendum
Brexit atau keanggotaan Inggris di Uni
Eropa pada 2016. Dia berkampanye ke
seluruh penjuru negeri menggunakan bus
besar merahnya menjabarkan kerugian
yang diderita Inggris jika memilih bertahan
di Uni Eropa. Kampanyenya menjadi
sorotan dan kritik termasuk dari rekan
partai dan Cameron karena sejumlah
pernyataan politiknya yang oportunis,
tidak benar, serta membohongi warga
Inggris. Puncaknya dalam referendum
rakyat Inggris memilih meninggalkan Uni
Eropa, Cameron mengundurkan diri, dan
Johnson menjadi calon kuat
penggantinya. Namun ternyata dia secara
mengejutkan memutuskan tidak
mencalonkan diri, setelah mantan sekutu
politiknya Michael Gove mengkhianatinya
dengan maju dalam pemilihan. Johnson
sempat ditunjuk menjadi Menteri Luar
Negeri oleh Theresa May. Namun jabatan
itu hanya diembannya selama 2 tahun.
Dia mengundurkan diri pada Juli 2018
karena perbedaan pendapat dengan May
mengenai kesepakatan Brexit May yang
menurutnya terlalu lemah.
Kali ini setelah menunggu tiga tahun,
penantiannya membuahkan hasil.
Kunci 10 Downing Street, kediaman resmi
Perdana Menteri Inggris akhirnya menjadi
milik Boris Johnson. Rakyat Inggris akan
menagih salah satu janji kampanyenya
yang paling lantang dia suarakan yaitu
membawa keluar Inggris dari Uni Eropa
pada 31 Oktober, baik dengan
kesepakatan ataupun tanpa kesepakatan
Brexit. T
idak sedikit yang khawatir apakah sosok
yang tidak pernah lepas dari kontroversi
ini akan dapat menjalankan tugas
barunya dengan serius.
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Anies Dan Lidah Mertua

Popularitas tanaman lidah mertua
(Sansevieria trifasciata) melonjak
setelah Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan berencana membagikan
tanaman tersebut untuk mengurangi
polusi udara di ibu kota. Anies tengah
melelang tanaman lidah mertua dalam
jumlah besar yang nantinya ditempatkan
di atap gedung perkantoran pemerintah
ataupun swasta Jakarta. Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Kelautan, dan
Pertanian (KPKP) DKI Jakarta
Darjamuni menjelaskan, pihaknya
tengah berkoordinasi dengan instansi
dan kantor pemerintah terkait rencana
penempatan tanaman lidah di atap
28

gedung perkantoran. Darjamuni
menerangkan, tanaman lidah mertua
mampu menjadi anti-polutan sehingga
membantu mengurangi polusi udara di
ibu kota. "Sekian banyak gedung di
Jakarta, kalau bisa kita tempatkan
(tanaman) lidah mertua kan bisa
membantu mengurangi polusi udara.
Makanya kami melakukan lelang karena
butuh banyak tanaman untuk
ditempatkan di atap gedung ibu kota,"
kata Darjamuni diberitakan Antara, Sabtu
(19/7/2019).Merujuk pemberitaan
Kompas.com dalam artikel berjudul
Ragam Manfaat Si Lidah Mertua, yang
tayang (22/4/2009), peneliti senior dan
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tenaga ahli Lembaga Pertaganan
Nasional (Lemhanas) Delima Hasri
Azahari Darmawan mengungkap,
tanaman lidah mertua memang sangat
resistan atau mampu mengurangi dan
menyerap polutan di dalam ruangan.
Berdasarkan data yang dirilis Komunitas
Pencinta Sansevieria Indonesia
(Kompensasi), ada banyak manfaat lain
dari sansevieria. Di dalam tiap helai daun
sansevieria ada pregnane glycoside, zat
yang mampu mengurai zat beracun
menjadi senyawa organik, gula, dan
asam amino. Zat beracun yang diurai,
seperti karbondioksida, benzen, xilen,
formaldehid, koloroform, dan triklorotilen.
Di dalam ruangan, sansevieria bisa
menangani sick building syndrome, yaitu
keadaan ruangan yang tidak sehat akibat
tingginya konsentrasi gas
korbondioksida, nikotin dari rokok, dan
penggunaan AC. Satu tanaman
Sansevieria trifasciata lorentii dewasa
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berdaun 4/5 helai dapat menyegarkan
kembali udara dalam ruangan seluas 20
m persegi. Merujuk artikel Kompas.com
berjudul Tanaman yang Dapat Menyerap
Polutan yang terbit (3/8/2010), para
ilmuwan dari Universitas Sydney,
Australia mengatakan bahwa tanaman
lidah mertua mengandung banyak air
dan efektif menyerap formaldehyde,
salah satu racun yang dihasilkan oleh
asap rokok. Sementara itu, National
Aeronautics and Space Administration
(NASA) Amerika Serikat pernah merilis
artikel pada 1989 yang mengungkap
lidah mertua mampu menyerap lebih dari
107 unsur polutan berbahaya yang ada
di udara dalam ruangan. NASA juga
memanfaatkan lidah mertua menjadi
obyek penelitian NASA untuk penyaring
dan pembersih udara di stasiun angkasa
luar. NASA merekomendasikan untuk
menempatkan lidah mertua sekitar 15-18
tanaman dalam wadah berdiameter 6-8
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inci di setiap 1.800 kaki persegi
ruangan atau rumah. "Dalam studi ini,
daun, akar, tanah, dan mikroorganisme
terkait tanaman lidah mertua telah
dievaluasi sebagai cara yang mungkin
dilakukan untuk mengurangi polutan
udara dalam ruangan," tulis ahli NASA
dalam abstrak temuan mereka pada
1989. Ini artinya, tanaman lidah mertua
dapat bekerja dengan baik untuk
mengurangi polutan yang ada di dalam
ruangan. Meski beberapa bukti ilmiah
menunjukkan tanaman lidah mertua
dapat mengurangi polusi udara di
dalam ruangan, tapi hal ini dianggap
bukan solusi yang tepat untuk Jakarta.
Juru Kampanye Iklim dan Energi
Greenpeace Indonesia, Bondan
Ariyanu berkata, yang semestinya
dilakukan pemerintah DKI adalah
mengendalikan langsung sumber
pencemarnya. "Enggak salah sih pakai
lidah mertua. Bahkan NASA juga ada
risetnya yang mengungkap tanaman
itu lebih optimal menyerap (polutan) di
kondisi dalam ruangan. Tapi masa iya,
solusinya hanya bagi-bagi lidah
mertua. Bagaimana dengan cerobongcerobong yang mengeluarkan asap,
knalpot kendaraan yang hitam,
sampah yang masih dibakar dan
lainnya," kata Bondan kepada
Kompas.com melalui pesan singkat,
Senin (22/7/2019). "Lagi-lagi bicara
soal polusi udara harus dikendalikan

sumber pencemarnya," tegas Bondan.
Untuk itu, Bondan menyarankan
pemerintah agar mau turun langsung ke
lapangan dan melakukan sosialisasi pada
warga Jakarta tentang bahaya membakar
sampah, atau ke kawasan industri untuk
mengecek apakah emisinya melebihi
baku mutu atau tidak. "Beri tilang atau
tindakan tegas pada kendaraan umum
dan pribadi yang masih ngebul
knalpotnya," ujar Bondan. Baca juga:
Darurat Polusi Udara Jakarta,
Kementerian Lingkungan Hidup Gagal
Komunikasikan Sumber pencemaran
udara Jakarta.
Bondan juga mengatakan bahwa Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
sudah memaparkan sumber pencemaran
udara di ibu kota lewat akun instagram
resmi pemerintah. Adapun sumber
pencemaran udara yang paling banyak
menyumbang polusi adalah transportasi
darat sebesar 75 persen, disusul
pembangkit listrik dan pemanas 9 persen,
terakhir pembakaran industri dan
pembakaran domestik masing-masing 9
persen. Karena pemerintah DKI sudah
menyatakan sumber-sumber dalam
instagram, diharap ada solusi nyata dan
konkret yang dilakukan. "Sebenarnya ini
sudah tugas DKI kan? Karena mereka
sudah menyatakan sendiri sumbersumbernya (polutan) dalam instagram itu,
lantas solusinya mau ngapain?" tutup
Bondan.
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