
02 www.sipbuletin.com

Minggu 10/06/19 Edisi 1214

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.643,- Kurs BI $1 = Rp 14.073,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Kabar mengejutkan datang dari dunia 
minuman bersoda, Pepsi, salah satu 
minuman merk ternama asal Amerika 
Serikat dikabarkan akan resmi 
meninggalkan Indonesia per 10 
Oktober 2019. Yap, 4 hari lagi bagi 
Anda penggemar minuman ini, 
bersiaplah untuk mencari alternatif 
minuman lain karena dipastikan tidak 
akan ada lagi minuman berkarbonasi. 
Pepsi (sebelumnya bernama Pepsi-
Cola) adalah merek minuman ringan 
yang diproduksi oleh PepsiCo dan 
dijual di seluruh dunia melalui toko, 
restoran, dan mesin penjual. Pepsi 
adalah salah satu merek yang paling 
sukses, berharga, dan dipuja dalam 
sejarah. Perusahaan dengan perkiraan 

nilai 16,5 miliar pada tahun 2012 ini telah 
identik dengan sesuatu yang 
menyenangkan, menyegarkan, dan 
kegembiraan selama lebih dari satu abad. 
Pepsi-Cola pertama (kemudian 
diperkenalkan sebagai "Brad Drink") telah 
dibuat oleh Caleb Bradham D., seorang 
farmakolog yang berbasis di Carolina 
Utara, pada tahun 1893. Pada 28 Agustus 
1898, merek dagang "Pepsi-Cola" 
terdaftar pada bulan Agustus 1898, tetapi 
menjadi baru merek dagang pada 16 Juni 
1903 dan kemudian untuk "Pepsi" pada 
tahun 1961. Di Indonesia, Pepsi 
diproduksi oleh PT Pepsi Indobeverages 
dengan pabriknya di Purwakarta, Jawa 
Barat. Perusahaan PT Pepsi 

Selamat Jalan 
Pepsi
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Indobeverages merupakan kerja sama 
antara PepsiCo Amerika Serikat dengan 
Indofood CBP Sukses Makmur 
Indonesia. Pada tahun 1995, Salim 
Group mendirikan pabrik yang terletak 
di Purwakarta dengan nama PT Pepsi 
Indobeverages.
Pabrik tersebut bertujuan untuk 
melayani kebutuhan di wilayah Jawa 
Barat, Jakarta, dan sekitarnya, serta 
membantu melayani kebutuhan 
pemasaran di Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. Pada tahun 1996, PT Pepsi 
Indobeverages baru memulai 
produksinya karena perusahaan 
tersebut baru mendapat izin pada 
tanggal 8 Maret 1996 dengan nomor izin 
481/I/Industri dari Departemen 
Perindustrian. PT Pepsi Indobeverages 
telah menghasilkan beberapa produk 
Carbonated Soft Drink (CSD), 
diantaranya Pepsi Regular, Pepsi Blue, 
Pepsi Twist, Pepsi Cola, Mirinda 
Strawberry, Mirinda Rootberry, 7UP 
Emerald, 7UP Revive, A&W Root Beer, 

Canada Dry dan Tekita dalam kemasan 
botol dan kaleng. Terdapat pula jenis 
minuman yang tidak berkarbonat (Non 
CSD) yakni Gatorade, Tropicana Apple, 
dan Tropicana Orange. Pada tanggal 28 
Juni 2013, produsen makanan dan 
minuman Indofood telah mengakuisisi 
perusahaan produsen minuman PT. 
Pepsi-Cola Indobeverages (PCIB). 
Akuisisi itu dilakukan oleh anak usaha 
Indofood yakni PT Indofood Asahi Sukses 
Beverage (IASB) dan PT Asahi Indofood 
Beverage Makmur (AIBM). Dikutip pula 
dari sebuah penelitian yang dikutip dari 
repository.ipb.ac.id, PT. Pepsi-Cola 
Indobeverages merupakan salah satu unit 
usaha (bisnis) dalam kelompok Indofood 
yang bergerak pada industri minuman 
ringan.
Bentuk perusahaan adalah perusahaan 
patungan (joint venture) antara pihak 
Pepsi-Cola Internasional (USA) dan 
Indofood Group. Minuman berkarbonasi 
sudah menjadi budaya pop yang 
melegenda, persaingan mengerucut di 
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dua merk terkenal yakni Pepsi Cola dan 
juga Coca Cola, persaingan merek 
minuman berkarbonasi ini bertahun 
tahun lamanya, saling sindir dalam 
pembuatan iklan menjadi perseteruan 
yang seakan tak pernah padam. 
Menggandeng mega bintang Michael 
Jackson dengan tagline "Next 
Generation" membuat Pepsi di 
gandrungi kalangan muda, omzet 
penjualan Pepsi pun terkerek, namun 
kini persaingan antara Pepsi dan Coca 
Cola khususnya di Indonesia akan 
menjadi cerita lalu. Per tanggal 10 
Oktober 2019, minuman yang 

formulanya ditemukan oleh ahli farmasi 
pada tahun 1893 oleh Caleb Bradham ini 
menyatakan pamit untuk penjualan di 
Indonesia. Pihak Pepsico, perusahaan 
Pepsi asal Amerika Serikat ini tidak 
melanjutkan kerjasama lagi dengan PT 
Anugerah Indofood Beverage Makmur, 
dengan demikian produk produk  
minuman bersoda seperti Pepsi, Mirinda 
dan juga 7Up tidak lagi diproduksi, dijual 
dan didistribusikan. Pasalnya, PT 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
(ICBP) tidak lagi memproduksi dan 
mendistribusikan Pepsi. Gideon A. Putro, 
Corporate Secretary PT Indofood CBP 
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ra usah 

Sukses Makmur Tbk, dalam 
penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia 
(BEI) menjabarkan alasan keputusan 
tersebut. Keterbukaan informasi 
tersebut dipublikasikan pada 4 Oktober 
2019 pukul 23.54 WIB. Perusahaan 
yang menjalin kerja sama dengan 
PepsiCo Inc adalah PT Anugerah 
Indofood Beverage Makmur (AIBM). 
Anak usaha ICBP itu ditunjuk oleh 
PepsiCo Inc untuk memproduksi, 
menjual dan mendistribusikan secara 
eksklusif produk minuman non-alkohol 
dengan menggunakan merek-merek 
milik PepsiCo di wilayah Indonesia. 
Perjanjian antara Indofood dan 

PepsiCo terangkum dalam Exclusive 
Bottling Agreement (EBA). Jangka waktu 
perjanjiannya berlaku selama lima tahun 
dan berakhir tahun ini. Nah, seiring 
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 
sama tersebut, kedua pihak sepakat untuk 
tidak melanjutkan kolaborasi. "AIBM dan 
PepsiCo telah sepakat untuk tidak 
melanjutkan jangka waktu EBA karena 
alasan komersial," jelas Gideon. Cuma, 
Gideon tidak memberikan penjelasan 
lebih lanjut soal alasan komersial yang 
dimaksud. Pun halnya dengan nilai kerja 
sama dengan PepsiCo. "Perseroan tidak 
dapat mengungkapkan nilai kerja sama 
dengan PepsiCo karena harus 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

ra usah 

Sukses Makmur Tbk, dalam 
penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia 
(BEI) menjabarkan alasan keputusan 
tersebut. Keterbukaan informasi 
tersebut dipublikasikan pada 4 Oktober 
2019 pukul 23.54 WIB. Perusahaan 
yang menjalin kerja sama dengan 
PepsiCo Inc adalah PT Anugerah 
Indofood Beverage Makmur (AIBM). 
Anak usaha ICBP itu ditunjuk oleh 
PepsiCo Inc untuk memproduksi, 
menjual dan mendistribusikan secara 
eksklusif produk minuman non-alkohol 
dengan menggunakan merek-merek 
milik PepsiCo di wilayah Indonesia. 
Perjanjian antara Indofood dan 

PepsiCo terangkum dalam Exclusive 
Bottling Agreement (EBA). Jangka waktu 
perjanjiannya berlaku selama lima tahun 
dan berakhir tahun ini. Nah, seiring 
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 
sama tersebut, kedua pihak sepakat untuk 
tidak melanjutkan kolaborasi. "AIBM dan 
PepsiCo telah sepakat untuk tidak 
melanjutkan jangka waktu EBA karena 
alasan komersial," jelas Gideon. Cuma, 
Gideon tidak memberikan penjelasan 
lebih lanjut soal alasan komersial yang 
dimaksud. Pun halnya dengan nilai kerja 
sama dengan PepsiCo. "Perseroan tidak 
dapat mengungkapkan nilai kerja sama 
dengan PepsiCo karena harus 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

mendapatkan persetujuan lebih dulu 
dari PepsiCo terkait ketentuan non-
disclosure dalam EBA," kilahnya. Yang 
jelas Gideon memastikan, berakhirnya 
kerja sama dengan Pepsi tidak 
berdampak material terhadap 
pendapatan perseroan. Ke depan 
Indofood akan terus mengembangkan 
kegiatan usaha di bidang minuman. 
Saat ini perusahaan milik Grup Salim itu 
telah memiliki beragam portofolio 
produk yang meliputi minuman teh siap 
saja, air minum dalam kemasan dan 
minuman rasa buah. Produk-produk 
minuman ini dipasarkan dengan 
menggunakan merek Ichi Ocha, Club 
dan Fruitamin. Menanggapi berita 
hengkangnya Pepsi dari Indonesia, 
Direktur Jenderal Industri Agro 
Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) Abdul Rochim 
menegaskan bahwa hengkangnya 
Pepsi dari Indonesia bukan karena iklim 
bisnis di Indonesia sedang tak kondusif. 
Menurutnya, persoalan tersebut murni 
keputusan pelaku bisnis. "Pepsi keluar 
dari Indonesia lebih terkait kerjasama 
dengan mitra Pepsi berupa pemutusan 
kontrak bisnis. Jadi dipastikan 
keluarnya Pepsi Cola bukan karena 
iklim bisnis di dalam negeri yang tidak 
kondusif," tegas Abdul kepada detikcom 
melalui pesan singkat, Kamis 
(3/10/2019). Abdul mengungkapkan, 

pertumbuhan industri nasional saat ini 
masih positif. Pasalnya, kontribusi Pepsi 
dalam industri minuman dalam negeri tak 
sebesar kompetitornya. "Share Pepsi 
untuk jenis minuman NARTD (Non 
Alcoholic Ready to Drink) tidak sebesar 
kompetitornya untuk produk sejenis. 
Secara makro Nasional tidak terlalu 
besar dampaknya. Data yang ada saat 
ini, secara keseluruhan pertumbuhan 
industri minuman masih positif," kata 
Abdul. Ia membeberkan, sektor industri 
minuman pada semester I-2019 
menunjukkan pertumbuhan PDB sebesar 
22,74% di mana berkontribusi sebesar 
2,01% terhadap PDB industri pengolahan 
non migas, dengan nilai investasi 
Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 
US$ 68,72 juta. Sedangkan, untuk 
investasi Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) sebesar Rp 1,43 triliun. 
Kemudian, realisasi investasi di sektor 
industri minuman pada semester I-2019 
mencapai Rp 1.429,74 miliar untuk 
PMDN dan US$ 68,72 juta untuk PMA. Ia 
mengakui, saat ini memang ada 
penurunan penjualan minuman ringan di 
pasar tradisional. Namun, ia memastikan 
penjualan minuman ringan di pasar 
modern justru meningkat. "Khusus untuk 
pertumbuhan NARTD di Indonesia 
memang menurun tidak terlalu besar (per 
agustus 2019 sebesar -0.7%) 
dikarenakan penurunan penjualan di 

pasar tradisional. Sedangkan, untuk retail 
dan pasar modern justru mengalami 
peningkatan," terangnya. Meski begitu, 
Abdul mengatakan pihaknya akan 
berupaya mencari solusi untuk Pepsi agar 
tetap eksis di Indonesia. "Pemerintah akan 
tetap memfasilitasi masalah-masalah yang 
timbul seperti pada Pepsi. Agar dapat 
dicarikan jalan keluarnya, dan diharapkan 
merek tersebut dapat kembali ke pasar 
Indonesia untuk menambahkan variasi 
produk minuman ringan yang ada," 
tandasnya. Namun lain cerita dengan apa 
yang dikatakan  Ketua Komite Tetap 
Industri Pengolahan Makanan dan Protein, 
Thomas Darmawan kepada CNBC 
Indonesia, Jumat (4/10/2019). "Pepsi 
mundur salah satunya, airnya dipajaki, 
karbon, plastik mau kena cukai. Jadi 
akhirnya dia berpikir, saya keluar dulu deh 
sementara dari Indonesia," kata Thomas. 
Thomas menganggap banyaknya regulasi 
menjadi bahan pertimbangan untuk 
korporasi sebelum memutuskan hengkang. 
Rencana pengenaan cukai plastik 
misalnya. Ini menjadi hambatan lantaran 
belum ada substitusi untuk dijadikan 
kemasan. Demikian juga UU SDA yang 
sempat menuai keberatan dari kalangan 
pengusaha terkait ketentuan bank garansi, 
dan penyisihan 10% laba usaha untuk 
konservasi Sumber Daya Air. Ketentuan ini 
sudah dicoret dalam UU SDA dan diganti 
dengan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber 
Daya Air (BJPSDA). Penggunaan SDA 
yang ditujukan untuk kegiatan usaha akan 
dikenakan BJPSDA yang lebih lanjut akan 
diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). 
Tidak sampai di situ. Thomas mengungkap 
pemerintah akan mengenakan cukai untuk 
minuman ringan. "Khusus untuk minuman 
ringan, pemerintah berencana mau 
mengenakan cukai. Minuman bersoda, soft 
drink dianggap harus dikurangi 
konsumsinya. Walaupun belum jadi, tetapi 
wacana itu ada," tambahnya. Di sisi lain, 
pertimbangan pasar disebut juga menjadi 
alasan lainnya. Tren konsumen untuk 
menikmati teh dan kopi meningkat. 
Sebaliknya, muncul kekhawatiran resiko 
kesehatan jika mengkonsumsi minuman 
berkarbonasi. "Itu mungkin karena orang 
tahu minum minuman berkarbonasi ada 
risiko kesehatan karena gulanya tinggi. 

Thomas menilai menurunnya minat 
konsumsi minuman berkarbonasi 
muncul akibat kesadaran masyarakat 
untuk pola hidup sehat. Dalam hal ini, 
jus buah dalam kemasan menjadi 
pilihan. Begitupun tren mengkonsumsi 
air minum dengan rasa juga meningkat. 
Pertimbangan itu yang mungkin, karena 
enggak mungkin masuk logika. Enggak 
ada angin enggak ada hujan partnernya 
Indofood kok mundur," kata Thomas. 
Namun sebagian lagi meyakini tren 
minuman karbonasi kalah bersaing dari 
minuman kekinian ‘Boba’. Sekjen 
Asosiasi Industri Minuman Ringan 
(Asrim), Suroso Natakusuma, Kamis 
(3/10/2019) mengatakan “Kemungkinan 
besar iya (kalah dari Boba). Tapi 
jawaban pasti yang pasti itu ada di 
internal mereka. Saya kira ini bagian 
dari strategi bisnis. Kami tidak tahu apa 
yang akan dilakukan Pepsi.” Suroso 
memastikan Pepsi sebagai pemain 
lama di industri minuman-makanan 
tidak dalam kondisi kesulitan. Soal 
persaingan, menurutnya, bisa saja di 
jenis minuman karbonasi saat ini 
trennya sedang tidak bagus. “Data 
yang kami punya setiap tahunnya 
minuman karbonasi memang selalu 
turun persentasenya. Di pasar modern 
masih agak bagus sedangkan pasar 
tradisional anjlok,” ucapnya. Sementara 
Boba alias minuman tepung tapioka 
dengan gula merah dan susu saat ini 
menjadi tren di kota besar Indonesia. Di 
Jakarta mulai banyak bermunculan 
gerai penjual minuman ini. Mulai dari 
gerai boba luar negeri, lokal, sampai 
gerai makanan atau minimarket yang 
menambahkan varian boba brown 
sugar. Boba adalah lifestyle, gerai Boba 
seperti Chatime, Xi Fung Tang, KOI, 
Tiger Sugar hingga Kokumi tak pernah 
dari sepi antrian pembeli sepanjang 
hari. Hengkangnya PepsiCo dari 
Indonesia membuat mitra dagangnya 
harus menggaet perusahaan baru. 
"Secara bertahap pasokan pepsi akan 
digantikan Coca-Cola sampai dengan 
akhir Oktober 2019," kata Direktur PT 
Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) Jeo 
Sasanto. Adapun saat ini, Jeo mengaku 
Pizza Hut baru memulai masa 
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Thomas menilai menurunnya minat 
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gerai boba luar negeri, lokal, sampai 
gerai makanan atau minimarket yang 
menambahkan varian boba brown 
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penggantian minuman dari Pepsi ke 
Coca-Cola. Jeo mengaku tidak kaget 
saat mendengar kabar Pepsi bakal 
hengkang. Sebab, pihaknya telah 
mendengar kabar tersebut sejak 
Agustus 2019.
"Kita dapat kabarnya sekitar Agustus 
2019. Jadi, (perjanjian dengan Pepsi 
akan berakhir) per 10 Oktober 2019," 
ucap dia. Tidak hanya itu, dia 
menyatakan Pizza Hut tidak menemui 
kendala yang berarti selama pemakaian 
Pepsi hingga masa distribusinya bakal 
berakhir dalam waktu dekat. Hal 
tersebut juga dibenarkan oleh PT Fast 
Food Indonesia Tbk (KFC) sebagai 
restoran cepat saji yang menyediakan 
produk Pepsi di gerai-gerainya. "Benar, 
Pepsi akan berhentikan distribusinya di 
Indonesia mulai pertengahan Oktober 
atau akhir Oktober ini, dan tentu saja 
juga berhenti supply ke KFC. Pihak KFC 
sudah memberi tahu kami," ungkap 
Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk 
(KFC) Justinus Dalimin. Imbasnya, KFC 
Indonesia akan mengganti menu 

minuman ringannya dengan kompetitor 
Pepsi, yakni Coca-Cola. "Kami sudah 
persiapkan pengalihan ini sebaik-baiknya 
dan KFC akan bekerja sama dengan 
Coke (Coca-Cola) selanjutnya," tegas 
Justinus. Oleh sebab itu, menu minuman 
ringan Pepsi di KFC termasuk Pepsi Blue, 
Mirinda, dan 7UP juga akan digantikan 
dengan produk Coca-Cola. "Nanti KFC 
akan memakai products Coke dan 
sekarang sambil mengatur peralihan," 
terang dia. Tak adanya kejelasan terkait 
kerja sama tersebut membuat sejumlah 
pihak berspekulasi soal perselisihan 
(dispute) yang sempat terjadi antara 
Pepsi dan Indofood. Tidak ada yang tahu 
pasti masalah keluarnya pepsi dari 
indonesia. Meskipun semua memberikan 
penjelasan yang sepertinya tidak masuk 
akal. Karena bagaimanapun juga pepsi 
masih disukai di masyarakat Indonesia, 
Namun berita yang tak kalah menarik 
adanya masalah yang lebih besar karena 
konflik dalam perusahaan. Berita yang 
tersebar Produk minuman ringan Pepsi 
masuk ke Indonesia melalui perusahaan 

patungan atau joint venture antara PT 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
dengan Asahi Group. Perusahaan hasil 
patungan itu memborong seluruh saham 
PT Pepsi-Cola Indobeverage (PCIB) 
yang bergerak di bidang produksi, 
distribusi dan pemasaran secara 
eksklusif produk Pepsi-Cola di 
Indonesia. Perusahaan patungan 
Indofood dengan Asahi Group bernama 
PT Asahi Indofood Beverage Makmur 
(AIBM) dan PT Indofood Asahi Sukses 
Beverage (IASB). Kedua anak usaha ini 
masing-masing mengakuisisi sejumlah 
264,11 juta dan 15 ribu saham PCIB. 
AIBM dan IASB telah menandatangani 
perjanjian jual beli saham dengan 
pemegang saham PCIB yaitu PT 
Gapura Usahatama, unit usaha Grup 
Salim dan Seven-Up Nederland BV, 
perusahaan terafiliasi PepsiCo Inc., 
pemegang lisensi merek Pepsi yang 
berbasis di Amerika Serikat (AS). 
“Akuisisi dilakukan pada harga $30 juta 
yang akan dibiayai dari dana kas 
internal perusahaan,” kata Anthoni 
Salim, Direktur Utama dan CEO PT 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
dalam siaran persnya sebagaimana 
dilansir dari Bisnis Indonesia tertanggal 
12 September 2013. Kerjasama Pepsi-
Cola dengan Indofood tak selamanya 

berjalan mulus. Semua bermula dari 
investigasi lembaga non-pemerintah, 
Rainforest Action Network (RAN), 
tentang dugaan pelanggaran hak-hak 
buruh di perkebunan sawit IndoAgri 
milik Salim Grup di Provinsi Sumatera 
Utara, pada tahun 2016. Riak bisnis 
muncul pada 2016, saat sebuah 
organisasi nirlaba Rainforest Action 
Network (RAN) dan beberapa LSM 
lain menerbitkan laporan tentang 
dugaan pelanggaran hak-hak buruh di 
perkebunan IndoAgri perusahaan 
yang terafiliasi dengan Indofood- di 
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. 
PepsiCo ataupun Pepsi-Cola memang 
tidak memiliki hubungan kerjasama 
langsung dengan IndoAgri. Namun, 
IndoAgri yang merupakan pemasok 
minyak kelapa sawit berskala 
internasional, turut menjual 
produksinya ke PepsiCo. Perkara 
makin pelik ketika laporan tersebut 
ditindaklanjuti dengan aksi kunjungan 
verifikasi independen kepada PT 
Perusahaan Perkebunan London 
Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) -
anak usaha IndoAgri berskala 
internasional- oleh panel Roundtable 
of Sustainable Palm Oil (RSPO). 
RSPO kemudian merinci daftar 
dugaan pelanggaran prinsip dan 
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kriteria (Principles and Criteria/ P&C) 
yang dilakukan oleh Lonsum. Terdapat 
23 dugaan pelanggaran, mulai dari 
kondisi kerja, resiko kesehatan hingga 
diskriminasi gender dan pekerja anak. 
RSPO kemudian mengarahkan 
Lonsum agar memberikan rencana 
tindakan atau action plan terkait daftar 
dugaan pelanggaran tersebut. Action 
Plan dinilai gagal, sehingga RSPO 
memberikan surat peringatan lain yang 
dikeluarkan pada 15 Januari 2019 dan 
menangguhkan seluruh sertifikat 
keberlanjutan minyak kelapa sawit 
milik Lonsum. Lonsum lantas 
membalas dengan keluar dari 
keanggotaan RSPO karena merasa 
tidak puas atas hasil audit RSPO 
terhadap Lonsum yang berlangsung 

pada November 2018. Group Head of 
Sustainability Lonsum, Muhammad Waras 
mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan 
karena perseroan merasa kecewa dengan 
proses dan keputusan panel RSPO. 
“Kami tidak setuju dengan beberapa 
temuan audit dan menurut kami tidak ada 
temuan material untuk mendukung 
dugaan pelanggaran,” kata Muhammad 
Waras melalui surat keterangan resmi 
seperti dikutip dari Food Navigator-Asia. 
Perusahaan induk yaitu Indofood Agri 
Resource dan PT Indofood Sukses 
Makmur pun memilih keluar dari skema 
sertifikasi daripada mematuhi 
keberlanjutan RSPO. Atas aksi 
pengunduran diri dari skema sertifikasi itu, 
PepsiCo sebagai mitra Indofood 
mengungkapkan kekecewaannya. Juru 

Bicara PepsiCo juga menyatakan 
moratorium atas penggunaan minyak 
kelapa sawit produksi IndoAgri, induk 
usaha Lonsum dalam keterangan resmi 
tertulis yang terpublikasi (PDF). 
Melansir Mongabay, moratorium telah 
dilakukan PepsiCo sejak Januari 2017. 
“Kami sangat kecewa mengetahui 
upaya IndoAgri untuk menarik PT 
Lonsum dari RSPO. Ini tidak dapat 
diterima dan tidak konsisten dengan 
kebijakan dan komitmen kami tentang 
minyak sawit berkelanjutan,” ungkap 
juru bicara PepsiCo melansir Food 
Navigator-Asia. Masih melansir Food 
Navigator-Asia, juru bicara PepsiCo 
menambahkan pihaknya belum 
mengungkapkan rincian tentang masa 
depan terkait perusahaan kerjasama 
dengan Indofood yang ada di 
Indonesia. “PepsiCo sangat prihatin 
dengan tuduhan tentang kebijakan dan 
komitmen kami tentang minyak kelapa 
sawit, pengelolaan hutan dan hak asasi 
manusia, tidak terpenuhi,” ungkap 
PepsiCo dalam pernyataan resmi 
(PDF) seperti dikutip dari Mongabay. 
Belum diketahui apakah 
menghilangnya Pepsi dari sebagian 
pasaran di Indonesia terkait konflik 
tersebut. Pihak Indofood belum 
memberikan tanggapan dan jawaban 
apapun terkait menghilangnya produk 
Pepsi di pasaran. Direktur PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk Franciscus 
Welirang maupun Sekretaris 
Perusahaan PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk Gideon Putro, belum 
memberikan jawaban dan tanggapan 
terkait pertanyaan masalah kelapa 
sawit salim group dengan pepsi yang 
menyebabkan Pepsi hengkang dari 
Indonesia. “Sorry, saya tidak ikuti,” kata 
Franciscus Welirang, singkat. 
Sementara pihak pepsico yang 
dihubungi menyatakan. Pada Januari 
2019, ketika sertifikat keberlanjutan 
Lonsum ditangguhkan, IndoAgri justru 
memilih mundur dari RSPO dan hanya 
mengacu pada sertifikasi sawit 
berkelanjutan yang dilakukan 
pemerintah Indonesia (ISPO). Dilansir 
dari The Grocer, juru bicara PepsiCo 
menyesalkan keputusan emiten sawit 

Salim Group tersebut. Pepsi 
menegaskan sikapnya untuk 
mendukung RSPO dan mendesak 
IndoAgri menyusun action plan untuk 
membenahi permasalahan di kebun 
kelapa sawit mereka. "Ini tidak dapat 
diterima dan tidak konsisten dengan 
kebijakan dan komitmen kami tentang 
minyak sawit berkelanjutan," kata juru 
bicara PepsiCo. Lewat keterangan 
resminya pada September 2018, Pepsi 
juga menyampaikan bahwa 
perusahaan patungannya di Indonesia 
telah menghentikan kerjasama dengan 
IndoAgri sejak 2017. "Perusahaan 
Patungan Indonesia kami berhenti 
mengambil suplai dari IndoAgri pada 
Januari 2017 dan PepsiCo melakukan 
moratorium untuk mendapatkan semua 
minyak kelapa sawit dari IndoAgri 
selama tahun 2018," tulis manajemen 
PepsiCo. Pada 17 April 2019, Lembaga 
pemantau komitmen korporasi 
terhadap lingkungan dan kemanusiaan, 
Sumofus, merekomendasikan Pepsi 
mengakhiri semua kerja samanya 
dengan emiten-emiten Grup Salim, 
termasuk Indofood. Sumofus, yang 
juga memegang sejumlah saham 
publik Pepsi, menyebut bahwa 
perusahaan tertinggal dari Nestle, 
salah satu kompetitornya, karena tak 
banyak menggubris persoalan sawit 
milik dalam Grup Salim. Nestle 
memang menjadi salah satu korporasi 
besar yang menarik diri cukup awal. 
Pada September 2018, mereka 
menghentikan kerja sama dengan 
IndoAgri selaku pemasok minyak sawit. 
Sama seperti Pepsi, Nestle juga 
menyampaikan bahwa penghentian 
kerja sama dengan Grup Salim 
dilandasi alasan "komersial". Namun 
demikian, perusahaan tersebut 
menegaskan komitmenya untuk 
menggunakan suplai minyak sawit 
berkelanjutan. “Pepsi belum juga 
mengakhiri joint venture-nya,” ucap 
Lisa Lindsley perwakilan SumOfUs 
dalam surat resminya di laman Komisi 
sekuritas dan Bursa Amerika Serikat 
(SEC). Sikap CEO Pepsi, Ramon 
Laguarta, yang mengabaikan 
keterkaitan Pepsi dengan konflik itu 
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mengakhiri joint venture-nya,” ucap 
Lisa Lindsley perwakilan SumOfUs 
dalam surat resminya di laman Komisi 
sekuritas dan Bursa Amerika Serikat 
(SEC). Sikap CEO Pepsi, Ramon 
Laguarta, yang mengabaikan 
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pun dinilai turut menurunkan standar 
para direksi. SumOfUs karena itu 
sempat menyurati pemegang saham lain 
untuk menunjuk pimpinan anggota 
direksi independen guna memulihkan 
reputasi perusahaan, meski akhirnya 
usulan ini ditolak. 
“PepsiCo menghadapi risiko reputasi 
karena persoalan perkebunan kelapa 
sawit milik rekan Joint Venture di 
Indonesia,” terang Lisa. Soal dugaan 
polemik sawit, Direktur Jenderal Industri 
Agro Kemenperin, Abdul Rochim 
mengatakan bahwa ia akan mencoba 
membicarakan hal itu dengan Pepsi. 
Belum lagi, ia yakin standar Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO) cukup 
mumpuni dan perusahaan di dalam 
negeri pun harus mematuhi itu. 
“Mengenai [sawit] ini mungkin juga akan 
dibicarakan kepada PepsiCo. Tapi kalau 
memang sudah menyinggung ranah 
bisnis, kami tidak bisa membantu 
banyak,” ucap Abdul, Kamis lalu 
(3/10/2019). Sementara melalui 
keterangan resminya, manajemen Pepsi 
memberi sinyal akan segera kembali ke 
Indonesia. "PepsiCo berharap dapat 
kembali ke pasar Indonesia dengan 
merek minumannya yang terkenal, 
termasuk Pepsi, Mirinda, 7UP dan Mtn 

Dew di masa depan," ungkap penjelasan 
resmi manajemen PepsiCo. Sebagai 
catatan, Pepsi menjadi salah satu 
pesaing berat bagi Coca-Cola. Penjualan 
global PepsiCo 2017 mencapai $96,5 
miliar, berada di urutan tiga besar dunia 
setelah Nestle dan Coca-Cola Company. 
Laporan keuangan perseroan 2018 
(PDF) menyebut pendapatan bersih 
PepsiCo sepanjang 2018 naik 2 persen 
menjadi $64,66 miliar dari sebelumnya 
$63,52 miliar di 2017. Berdasarkan 
catatan ASRIM, minuman berkarbonasi 
mengalami pertumbuhan 3 persen-4 
persen per Juni 2019. Angka itu melebihi 
rata-rata pertumbuhan industri minuman 
siap saji di Indonesia yang terjebak 
dalam kondisi stagnan. Untuk kinerja 
2019, perseroan menargetkan 
pertumbuhan pendapatan secara organik 
mengalami kenaikan sebesar 4 persen. 
Laporan keuangan perseroan per 15 Juni 
2019 (PDF) merinci pendapatan bersih 
perusahaan menyentuh angka $16,45 
miliar untuk kinerja kuartal II 2019. Laba 
kotor perseroan menyentuh angka $7,4 
miliar per 15 Juni 2019. Namun meski 
demikian, pihak PepsiCo berharap agar 
kedepan minuman berkarbonasi dengan 
produk antara lain Pepsi, Miranda, dan 
7up ini bisa kembali beredar di Indonesia 

pada masa yang akan datang. Tentu 
saja, berakhirnya kerja sama antara 
PepsiCo Inc dan PT AIBM tidak ada 
kaitannya dengan rezim pemerintahan 
Pakde Jokowi. Apalagi sampai dibilang 
atau dituding salahnya Pakde Jokowi 
karena membiarkan minuman ini 
berhenti beredar di Indonesia. Akan 
tetapi, sisi positif dari hengkangnya 
PepsiCo Inc dari Indonesia tetap ada. 
Meski ada kemungkinan terdampaknya 
tenaga kerja di Indonesia yang terafiliasi 
dengan merk itu. Itu pun diakui oleh 
Triyono Prijosoesilo , selaku Ketua 
Umum Asosiasi Industri Minuman 
Ringan Indonesia (ASRIM). Triyono 
meyakini bahwa pertumbuhan industri 
minuman berkarbonasi dan minuman 
dalam kemasan di Indonesia masih ada 
harapan, dengan terbukanya ceruk 
pasar yang ditinggalkan PepsiCo dan 
bisa diisi oleh perusahaan (merk) lain. 
“Bisa saja perusahaan lama yang sudah 
ada di Indonesia atau perusahaan baru 
lain dari luar negeri. Ruang yang 

ditinggalkan PepsiCo ini akan menjadi 
peluang bisnis yang menjanjikan,” 
lanjut Triyono. Sekali lagi, jangan ada 
yang protes ke Pakde Jokowi ya. 
Apalagi sampai mengadakan demo 
berjilid-jilid supaya minuman ini jangan 
sampai hilang dari lemari-lemari 
pendingin dan rak-rak supermarket di 
seluruh Indonesia. Seperti pula 
kehidupan, korporasi pun akan 
mengalami fase kelahiran, 
berkembang hingga satu saat pun tak 
hadir lagi dan menghilang di pasaran, 
nasib ini pun sedang terjadi pada 
merek Pepsi di pasaran domestik 
Indonesia. 
Bisa jadi satu ketika Pepsi hadir 
kembali. Akhirnya ada satu titik kita 
harus berpisah dengan Pepsi Cola 
yang di kenal milenialnya. Kita cuma 
bisa "dadah-dadah" dan berterima 
kasih atas kontribusi PEPSI dalam 
menyegarkan dahaga dan 
tenggorokan masyarakat Indonesia 

selama ini.  Selamat Jalan PEPSI.
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Ginjal merupakan salah satu organ tubuh 
yang memiliki fungsi sangat penting. 
Organ tubuh ini memiliki peran 
menyaring darah dan menghilangkan 
sampah dari tubuh dan bermanfaat untuk 
membuat tubuh berfungsi secara tepat.
Terdapat beberapa hal yang bisa 
menyebabkan masalah atau menurunnya 
fungsi ginjal ini. Seiring waktu, hal ini 
biasanya dialami oleh seseorang.
Selain karena bertambahnya usia, 
terdapat kondisi kesehatan lain yang bisa 
menyebabkan masalah pada ginjal ini. 
Makanan dan minuman yang kamu 
konsumsi ini bisa sangat menentukan 
kesehatan ginjal yang kamu miliki.
Sejumlah kondisi kesehatan yang dimiliki 
oleh seseorang bisa jadi pertanda 
munculnya masalah kesehatan pada 
tubuhmu. Masalah ginjal yang terjadi 
juga bisa memunculkan pertanda 

Tanda - Tanda Ginjal Anda Bermasalah

kesehatan yang berbeda pada 
tubuhmu.
Sejumlah kondisi kesehatan lain yang 
kamu alami bisa tanpa kamu sadari 
merupakan tanda adanya masalah 
ginjal. Dilansir dari Times of India, 
terdapat sejumlah pertanda yang bisa 
menunjukkan adanya masalah ginjal.
1.Tekanan Darah Tinggi
Ginjal dan pembuluh darah memiliki 
hubungan yang sangat dekat. Tekanan 
darah tinggi bisa merusak pembuluh 
darah di ginjal yang menurunkan 
kemampuan organ tubuh tersebut 
untuk bekerja secara tepat.
Ketika pembuluh darah di ginjal rusak, 
maka organ ini bisa berhenti 
menghilangkan ampas dalam tubuh 
dan cairan berlebih. Tekanan darah 
tinggi sendiri merupakan penyebab 
kedua terbesar gagal ginjal.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

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

1718

Ginjal merupakan salah satu organ tubuh 
yang memiliki fungsi sangat penting. 
Organ tubuh ini memiliki peran 
menyaring darah dan menghilangkan 
sampah dari tubuh dan bermanfaat untuk 
membuat tubuh berfungsi secara tepat.
Terdapat beberapa hal yang bisa 
menyebabkan masalah atau menurunnya 
fungsi ginjal ini. Seiring waktu, hal ini 
biasanya dialami oleh seseorang.
Selain karena bertambahnya usia, 
terdapat kondisi kesehatan lain yang bisa 
menyebabkan masalah pada ginjal ini. 
Makanan dan minuman yang kamu 
konsumsi ini bisa sangat menentukan 
kesehatan ginjal yang kamu miliki.
Sejumlah kondisi kesehatan yang dimiliki 
oleh seseorang bisa jadi pertanda 
munculnya masalah kesehatan pada 
tubuhmu. Masalah ginjal yang terjadi 
juga bisa memunculkan pertanda 

Tanda - Tanda Ginjal Anda Bermasalah

kesehatan yang berbeda pada 
tubuhmu.
Sejumlah kondisi kesehatan lain yang 
kamu alami bisa tanpa kamu sadari 
merupakan tanda adanya masalah 
ginjal. Dilansir dari Times of India, 
terdapat sejumlah pertanda yang bisa 
menunjukkan adanya masalah ginjal.
1.Tekanan Darah Tinggi
Ginjal dan pembuluh darah memiliki 
hubungan yang sangat dekat. Tekanan 
darah tinggi bisa merusak pembuluh 
darah di ginjal yang menurunkan 
kemampuan organ tubuh tersebut 
untuk bekerja secara tepat.
Ketika pembuluh darah di ginjal rusak, 
maka organ ini bisa berhenti 
menghilangkan ampas dalam tubuh 
dan cairan berlebih. Tekanan darah 
tinggi sendiri merupakan penyebab 
kedua terbesar gagal ginjal.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Internasional

 Jack Ma dikenal sebagai salah satu 
orang terkaya di China dan dunia. Jika 
Anda sering berbelanja di e-commerce, 
pasti pernah mendengar Alibaba.
Ya, Jack Ma adalah miliarder di balik 
kesuksesan Alibaba Group, perusahaan 
teknologi dan bisnis besar asal China. 

Rahasia Dibalik Kesuksesan Jack Ma

Menurut Forbes, kekayaan Jack Ma 
saat ini sebesar USD 38,6 miliar atau 
Rp542 triliun (USD 1 = Rp14.052). Dia 
adalah orang terkaya nomor 21 di 
dunia.
Namun, siapa yang menyangka kalau 
ternyata Ma adalah orang yang tidak 

2.Terlalu Sering atau Sedikit Buang Air 
Kecil
Terlalu sering buang air kecil bisa 
menjadi tanda adanya masalah ginjal 
pada dirimu. Ginjal memiliki fungsi untuk 
menghilangkan racun dan air berlebih 
dalam tubuh melalui saluran kencing.
Ketika penyaring di ginjal bermasalah, 
hal ini bisa membuatmu ingin buang air 
kecil terus. Dampak serupa juga muncul 
ketika kamu kurang buang air kecil dan 
jadi tanda adanya maslaah pada dirimu.
3.Masalah Konsentrasi
Berdasar penelitian yang dilakukan oleh 
Temple University, menurunnya 
kemampuan kaognitif atau kesulitan 
mengingat bisa merupakan tanda 
menurunnya fungsi ginjal. Menurunnya 
fungsi ginjal ini dapat berujung pada 
menumpuknya racun dan pencemaran 
pada darah.
Hal ini bisa membuatmu merasa lelah, 
lemah, dan bahkan kesulitan 
berkonsentrasi. Lebih buruk, gagal ginjal 
bisa berujung pada menumpuknya 
racun di otak sehingga menyebabkan 
kebingungan.
4.Nyeri Punggung Bawah dan Kram 
Otot
Sakit pada punggung bagian belakang 
secara khusus di sebelah samping bisa 
jadi tanda adanya masalah pada ginjal. 
Secara umum, infeksi salurang kencing, 
batu ginjal, dan cedera bisa 

menyebabkan rasa sakit ini. Selain itu, 
ketidakseimbangan elektrolit pada tubuh 
bisa menyebabkan menurunnya kalsium 
dan berujung kram otot.
5.Tangan dan Khaki Bengkak
Ketika kaki dan tangan sering bengkak, 
hal ini bisa jadi tanda adanya masalah 
ginjal. Gangguan pada fungsi ginjal bisa 
berujung pada tubuh yang 
mempertahankan sodium yang 
seharusnya dikeluarkan melalui kencing. 
Lebih lanjut, hal ini menyebabkan 
pembengkakan di tangan dan khaki.
6.Muncul Darah di Kencing
Ginjal yang sehat bisa menghentikan sel 
darah yang mengalir keluar ketika 
disaring dalam darah. Ketika ginjal 
bermasalah, sel darah ini bisa turut keluat 
melalui air kencing. Darah di dalam 
kencing juga bisa disebabkan oleh tumor, 
batu ginjal, atau infeksi.
7.Sulit Tidur
Ketika ginjal tidak menyaring racun di 
dalam tubuh secara tepat, hal ini bisa 
mengganggu tidurmu. 
Gangguan tidur merupakan masalah yang 
umum dialami penderita penyakit ginjal 
kronis.
Sejumlah masalah ini bisa jadi pertanda 
adanya masalah ginjal yang tersembunyi 
dalam tubuhmu. Jadi ketika kamu 
mengalami masalah seperti ini, sebaiknya 
segera periksakan dirimu lebih lanjut ke 
dokter.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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mengalami masalah seperti ini, sebaiknya 
segera periksakan dirimu lebih lanjut ke 
dokter.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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tahu apa-apa soal teknologi, alias gagap 
teknologi (gaptek). Bagaimana bisa orang 
gaptek sukses membesarkan 
perusahaan teknologi?
Ma, dalam wawancaranya dengan 
CNBC, mengakui kalau dirinya tidak 
mengetahui 
apapun soal 
teknologi, 
pemasaran dan 
hal apapun 
tentang bisnis.
Maka dari itu, ada 
beberapa resep 
yang Jack Ma 
gunakan untuk 
mencapai 
kesuksesan 
hingga dirinya 
menjadi miliarder seperti sekarang, 
dikutip dari City A.M.
1.Belajar dari Kegagalan
Pertama, pelajari mengapa orang bisa 
gagal. Jangan belajar dari kisah sukses, 
karena menurut Jack Ma, orang sukses 
hanya terlihat manisnya saja.Sebaliknya, 
kita harus tahu apa yang membuat usaha 
gagal agar kita tidak melakukannya di 
kemudian hari sekaligus membuat kita 
berpikir mencari alternatif jika suatu jalur 
berpotensi membuat usaha gagal.
Dengarkan
2.Kedua, dengarkan "tetangga" sebelah. 

Maksudnya bukan mendengarkan 
omongan orang-orang secara acak 
tentang bisnis mereka. Kalaupun ada, 
mereka punya potensi merendahkan 
kita sehingga jangan Anda hiraukan.
Ketika "tetangga" yang sudah lebih dulu 

sukses punya 
jamu sendiri, 
coba ikut cicipi 
jamu tersebut 
untuk usaha 
Anda. Siapa 
tahu, berhasil.
3.Berinovasi
Ketiga, 
terapkan 
filosofi 
"perbaiki atap 
saat matahari 

bersinar". Maksudnya, Ma dengan 
berani mengubah arah perusahaan 
justru ketika kinerjanya sedang dalam 
kondisi baik.Namun, ketika perusahaan 
sedang di bawah, waspadalah untuk 
mengambil tiap langkah. Jika badai 
datang tapi Anda tidak "naik ke atas 
untuk membetulkan atap, rumah Anda 
akan hancur". Kira-kira, demikian 
interpretasi filosofi Jack Ma dalam 
bisnisnya.“Ketika saya merasa tahun ini 
hebat bagi perusahaan, artinya itu 
sebuah sinyal bahwa kami harus ubah 
arah perusahaan," tuturnya.
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Internasional 

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump melarang imigran yang masuk ke 
wilayah AS tanpa asuransi kesehatan 
atau mereka 
yang tidak 
mampu 
membayar 
tagihan medis.
Pernyataan itu 
diungkapkan 
langsung oleh 
Trump pada 
Jumat (4/10). 
Dalam 
pernyataan 
tertulis, Trump 
menegaskan akan memberikan perintah 
kepada petugas konsuler untuk 
menerbitkan visa dengan bukti imigran 
tersebut tidak akan menjadi beban bagi 
sistem perawatan kesehatan di AS.
"Imigran yang sah ada tiga kali lebih 
dari penduduk AS yang kekurangan 

asuransi kesehatan. Imigran yang 
memasuki negara ini seharusnya tidak lagi 
membebani sistem perawatan kesehatan 
kita dan pembayar pajak Amerika," tutur 

Trump dalam 
pernyataan.Kebijakan ini 
mulai berlaku pada 3 
November mendatang. 
Tindakan tegas ini Trump 
lakukan sebagai bagian 
penting dari kampanye 
pemilihan presiden pada 
2016 silam.Sampai saat ini, 
ia telah mendorong 
reformasi hukum imigrasi 
yang luas. Ia juga 

menugaskan pihak berwenang untuk 
mendeportasi massal orang-orang di AS 
yang masuk secara ilegal.Pekan lalu, 
Washington juga mengumumkan rencana 
penurunan dramatis plafon program 
pemukiman yang sudah berlangsung 
puluhan tahun menjadi sebesar 40 persen.

Trump Tetapkan Syarat Baru Untuk Imigran

Calon presiden Amerika Serikat (AS) 
Bernie Sanders mengalami serangan 
jantung awal 
pekan ini, 
menurut 
dokternya pada 
Jumat 
(5/10/2019).
Sanders (78) 
secara 
mendadak 
membatalkan 
semua acara 
kampanye pada 
Selasa 
(1/10/2019) 
setelah mengeluh sakit di bagian dada. 
Ia menjalani operasi untuk merawat 
penyumbatan arteri, dengan memasang 
dua ring jantung guna menopang arteri 
tersebut.Dalam beberapa jam kemudian, 
tim kampanyenya mengatakan Sanders 
sudah bisa bercakap-cakap dan 
bersemangat, kemudian pada Kamis 
istrinya mengungkapkan ia akan 
menghadiri debat partai Demokrat ke 
empat pada 15 Oktober.
Namun pada Jumat seusai Sanders 
meninggalkan rumah sakit, dokter yang 

Internasional

merawatnya membuat acara tersebut 
menjadi lebih serius.

"Setelah 
merasakan sakit di 
bagian dada, 
Sanders 
terdiagnosa 
dengan infark 
miokardium," kata 
Arturo Marchand 
Jr. dan Arjun 
Gururaj melalui 
pernyataan, 
menggunakan 
istilah medis untuk 
serangan 
jantung.Dua 

dokter tersebut mengatakan semua 
arteri lainnya normal, dan ia 
diperbolehkan pulang dengan syarat 
ditindaklanjuti dengan dokter pribadinya.
Pernyataan mereka, yang 
disebarluaskan melalui kampanye 
Sanders, dapat memunculkan 
pertanyaan baru tentang usia dan 
kesehatan Sanders saat ia 
mengupayakan pencalonan partainya 
untuk menantang Presiden Donald 
Trump pada Pilpres 2020.

Bernie Sanders Alami Serangan Jantung

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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 Anggota DPR dari Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP), Yohanis 
Fransiskus Lema atau Ansy Lema 
mengatakan, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) tak perlu menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) terkait Undang-Undang tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 
KPK) yang telah disahkan DPR.
Menurut Ansy, Perppu KPK adalah hak 
subjektif presiden dan sifatnya sementara 
saja. Berbagai elemen masyarakat dan 
mahasiswa sebaiknya mengajukan 
gugatan atas UU KPK ke Mahkamah 
Konstitusi (MK) agar keputusannya 
mengikat dan permanen.
Mantan aktivis 1998 itu mengatakan, 
tidak ada kondisi “kegentingan yang 
memaksa" bagi Presiden untuk 
menerbitkan Perppu KPK. Tidak pula ada 
kekosongan hukum yang mengharuskan 
perlu diterbitkan perppu tersebut.
“Saya menilai, demonstrasi mahasiswa 
bukan kondisi kegentingan memaksa. 
Presiden dan DPR tidak menutup telinga, 
justru mendengar suara-suara di ruang 
publik. Respons itu sudah dibuktikan 
melalui penundaan pengesahan RUU 
KUHP, RUU Minerba, RUU PKS, dan 
RUU Pertanahan. Bahkan, Presiden 
mengundang mahasiswa untuk 
berdiskusi, namun ditolak mahasiswa. Itu 
menunjukan bahwa Presiden dan DPR 
terbuka terhadap koreksi dan sadar 
bahwa proses pengambilan keputusan 
politik bisa keliru. Ini yang oleh filsuf Karl 
Popper disebut konsep falsifikasi dalam 
proses pengambilan kebijakan,” ujar Ansy 
di Jakarta, Sabtu (5/10/2019)
Wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur 
(NTT) itu mengatakan, Presiden dan 
DPR sudah mengakui ada prinsip 
falsifikasi (bisa salah) dalam demokrasi. 
Artinya, keputusan politik bisa salah, 
maka perlu dikoreksi dan revisi. 
Pengakuan akan kesalahan itu membuka 
ruang bagi koreksi agar produk legislasi 
menjadi semakin berkualitas dan mampu 
menjadi engsel bagi kehidupan 
bernegara.

“Itulah proses dialektika dalam 
demokrasi kita dewasa ini. Ini bukti 
kualitas demokrasi kita semakin maju 
karena institusi politik selalu terbuka 
untuk dikritik dan dikoreksi. Presiden 
Jokowi tidak antikritik. Terkait ini, 
pemikir Jurgen Habermas 
menekankan pentingnya proses 
penalaran dialektis dalam 
pengambilan keputusan publik," jelas 
Ansy.Ansy mengatakan, tentu saja 
korupsi adalah musuh bersama yang 
harus dilawan, sebagaimana 
disuarakan mahasiswa. Karena itu, 
secara pribadi dia berkomitmen untuk 
hanya akan menerima uang yang ada 
potongan pajaknya dan tidak 
menerima gratifikasi. Pejabat publik 
juga tidak boleh terjebak pada konflik 
kepentingan (conflict of interest). Akar 
korupsi adalah pejabat tidak bebas 
dari konflik kepentingan itu.
“Pejabat publik jatuh karena orang 
dekat, yakni suami, istri, anak, 
keponakan, kakak, adik saudara, dan 
tim pemenangan, yang meminta 
proyek. Maka saya akan tegas terlebih 
dulu terhadap orang dekat saya. 
Jangan ada yang memanfaatkan 
kekuasaan untuk main proyek untuk 
memperkaya diri,” tegasnya.
Namun, kata dia, lembaga hukum 
seperti KPK harus siap untuk dikoreksi 
dan direvisi. Lembaga yang tidak mau 
diawasi dan dikoreksi justru 
mengangkangi semangat demokrasi. 
Maka, pengawasan terhadap KPK 
penting dalam sistem demokrasi. KPK 
memiliki wewenang penyadapan dan 
penangkapan.
Maka, untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan wewenang (abuse of 
power), keberadaan lembaga 
pengawas menjadi sangat penting. 
Lembaga pengawas harus dipikirkan 
seperti apa modelnya. Aneh jika dalam 
sistem demokrasi, masih ada lembaga 
publik yang imun terhadap 
pengawasan.“Lantas seperti apa 
modelnya? Model lembaga 

Ansy Lema : Perppu KPK Tak Perlu Diterbitkan

Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Selain urusan mengatur waktu, 
sebaiknya Anda juga lebih cermat 
mengelola ucapan di kantor. Jangan 
sampai muncul salah paham dengan 
rekan kerja gara-gara  atau candaan.
Keuangan: Aman
Asmara: tukar pikiran

Bagaimana jika Anda mulai 
memikirkan peluangpassive income  
seperti memodali usaha supaya bisa 
mendapatkan pembagian komisi?
Keuangan: Ambisius.
Asmara: Mulai jenuh.

Selalu santap makanan bergizi, 
siapkan vitamin, serta jangan biarkan 
tubuh terpapar hujan dan angin terlalu 
lama. 
Keuangan: Kalkulasi dulu
Asmara: Salah sangka.

Coba komunikasikan perasaan Anda.
Terlalu banyak diam pun tak selalu 
baikTak masalah bila Anda tak peduli 
politik kantor. Ayo, suarakan 
kebenaran!
Keuangan: Tak teliti.
Asmara: Makin kompak.

Jangan sampai Anda kehilangan 
peluang karena tak rela berbagi rezeki. 
Lebih baik sukses besar di satu bidang 
daripada mengerjakan berbagai 
bidang tapi hasilnya biasa-biasa saja, 
bukan?
Keuangan: Memaksakan 
diri.Asmara:Pura-pura suka.

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda 
lelah. Oh ya, cicil pekerjaan dari 
sekarang, supaya cuti  bisa dinikmati 
sepuas hati. 
Keuangan: Mari belanja.
Asmara: Bikin iri.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)

Politik di kantor tak pernah membuat Anda 
tertarik. Apalagi jika tak ada sangkut-
pautnya dengan Anda. Pokoknya, jangan 
terpancing jika ada rekan  yang mengajak 
bergosip, ya! Bersikap biasa saja dan 
tunjukkan Anda tidak tertarik ikut konflik.  
Keuangan: Ada sisa.
Asmara: Orang ketiga.

Anda tak usah merasa bersalah. Semua 
tahu bukan Anda penyebab kekacauan ini, 
kok. Lebih baik Anda bekerja saja. Lagi 
pula, dalam hitungan bulan, akan ada titik 
cerah yang membuat semua keadaan 
membaik. Sabar saja, ya!
Keuangan: Sejahtera.
Asmara: Selalu setia.

Ribut dengan pasangan itu wajar dan
biasa terjadi. Sepertinya, Anda butuh 
bantuan pihak lain yang netral dan bisa 
memberikan jalan keluar
Keuangan: Ada kiriman.
Asmara: Butuh bantuan. 

 
jangan terlalu mudah terbawa 
emosi.Sudah banyak yang terganggu juga 
tersinggung dengan status-status negatif 
Anda. 
Di sisi lain, orangtua sudah rindu, tuh. Atur 
waktu mengunjungi mereka  ya. 
Keuangan: Simpan gajian
Asmara: Perlu dukungan.

Anda sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara kasar. 
Lain kali, tahan saja dulu dan jangan malu 
meminta maaf jika kesalahan yang sama 
terulang.
Keuangan: Tagih utang.
Asmara: Penuh curiga

 
Saat ini Anda benar-benar membutuhkan 
waktu berkualitas. Ayo, segera 
rencanakan liburan, 
daripada setengah hati menjalankan 
rutinitas.
Keuangan: Belajar bisnis.
Asmara: Tak peka.
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 Anggota DPR dari Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP), Yohanis 
Fransiskus Lema atau Ansy Lema 
mengatakan, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) tak perlu menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) terkait Undang-Undang tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 
KPK) yang telah disahkan DPR.
Menurut Ansy, Perppu KPK adalah hak 
subjektif presiden dan sifatnya sementara 
saja. Berbagai elemen masyarakat dan 
mahasiswa sebaiknya mengajukan 
gugatan atas UU KPK ke Mahkamah 
Konstitusi (MK) agar keputusannya 
mengikat dan permanen.
Mantan aktivis 1998 itu mengatakan, 
tidak ada kondisi “kegentingan yang 
memaksa" bagi Presiden untuk 
menerbitkan Perppu KPK. Tidak pula ada 
kekosongan hukum yang mengharuskan 
perlu diterbitkan perppu tersebut.
“Saya menilai, demonstrasi mahasiswa 
bukan kondisi kegentingan memaksa. 
Presiden dan DPR tidak menutup telinga, 
justru mendengar suara-suara di ruang 
publik. Respons itu sudah dibuktikan 
melalui penundaan pengesahan RUU 
KUHP, RUU Minerba, RUU PKS, dan 
RUU Pertanahan. Bahkan, Presiden 
mengundang mahasiswa untuk 
berdiskusi, namun ditolak mahasiswa. Itu 
menunjukan bahwa Presiden dan DPR 
terbuka terhadap koreksi dan sadar 
bahwa proses pengambilan keputusan 
politik bisa keliru. Ini yang oleh filsuf Karl 
Popper disebut konsep falsifikasi dalam 
proses pengambilan kebijakan,” ujar Ansy 
di Jakarta, Sabtu (5/10/2019)
Wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur 
(NTT) itu mengatakan, Presiden dan 
DPR sudah mengakui ada prinsip 
falsifikasi (bisa salah) dalam demokrasi. 
Artinya, keputusan politik bisa salah, 
maka perlu dikoreksi dan revisi. 
Pengakuan akan kesalahan itu membuka 
ruang bagi koreksi agar produk legislasi 
menjadi semakin berkualitas dan mampu 
menjadi engsel bagi kehidupan 
bernegara.

“Itulah proses dialektika dalam 
demokrasi kita dewasa ini. Ini bukti 
kualitas demokrasi kita semakin maju 
karena institusi politik selalu terbuka 
untuk dikritik dan dikoreksi. Presiden 
Jokowi tidak antikritik. Terkait ini, 
pemikir Jurgen Habermas 
menekankan pentingnya proses 
penalaran dialektis dalam 
pengambilan keputusan publik," jelas 
Ansy.Ansy mengatakan, tentu saja 
korupsi adalah musuh bersama yang 
harus dilawan, sebagaimana 
disuarakan mahasiswa. Karena itu, 
secara pribadi dia berkomitmen untuk 
hanya akan menerima uang yang ada 
potongan pajaknya dan tidak 
menerima gratifikasi. Pejabat publik 
juga tidak boleh terjebak pada konflik 
kepentingan (conflict of interest). Akar 
korupsi adalah pejabat tidak bebas 
dari konflik kepentingan itu.
“Pejabat publik jatuh karena orang 
dekat, yakni suami, istri, anak, 
keponakan, kakak, adik saudara, dan 
tim pemenangan, yang meminta 
proyek. Maka saya akan tegas terlebih 
dulu terhadap orang dekat saya. 
Jangan ada yang memanfaatkan 
kekuasaan untuk main proyek untuk 
memperkaya diri,” tegasnya.
Namun, kata dia, lembaga hukum 
seperti KPK harus siap untuk dikoreksi 
dan direvisi. Lembaga yang tidak mau 
diawasi dan dikoreksi justru 
mengangkangi semangat demokrasi. 
Maka, pengawasan terhadap KPK 
penting dalam sistem demokrasi. KPK 
memiliki wewenang penyadapan dan 
penangkapan.
Maka, untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan wewenang (abuse of 
power), keberadaan lembaga 
pengawas menjadi sangat penting. 
Lembaga pengawas harus dipikirkan 
seperti apa modelnya. Aneh jika dalam 
sistem demokrasi, masih ada lembaga 
publik yang imun terhadap 
pengawasan.“Lantas seperti apa 
modelnya? Model lembaga 

Ansy Lema : Perppu KPK Tak Perlu Diterbitkan

Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Selain urusan mengatur waktu, 
sebaiknya Anda juga lebih cermat 
mengelola ucapan di kantor. Jangan 
sampai muncul salah paham dengan 
rekan kerja gara-gara  atau candaan.
Keuangan: Aman
Asmara: tukar pikiran

Bagaimana jika Anda mulai 
memikirkan peluangpassive income  
seperti memodali usaha supaya bisa 
mendapatkan pembagian komisi?
Keuangan: Ambisius.
Asmara: Mulai jenuh.

Selalu santap makanan bergizi, 
siapkan vitamin, serta jangan biarkan 
tubuh terpapar hujan dan angin terlalu 
lama. 
Keuangan: Kalkulasi dulu
Asmara: Salah sangka.

Coba komunikasikan perasaan Anda.
Terlalu banyak diam pun tak selalu 
baikTak masalah bila Anda tak peduli 
politik kantor. Ayo, suarakan 
kebenaran!
Keuangan: Tak teliti.
Asmara: Makin kompak.

Jangan sampai Anda kehilangan 
peluang karena tak rela berbagi rezeki. 
Lebih baik sukses besar di satu bidang 
daripada mengerjakan berbagai 
bidang tapi hasilnya biasa-biasa saja, 
bukan?
Keuangan: Memaksakan 
diri.Asmara:Pura-pura suka.

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda 
lelah. Oh ya, cicil pekerjaan dari 
sekarang, supaya cuti  bisa dinikmati 
sepuas hati. 
Keuangan: Mari belanja.
Asmara: Bikin iri.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)

Politik di kantor tak pernah membuat Anda 
tertarik. Apalagi jika tak ada sangkut-
pautnya dengan Anda. Pokoknya, jangan 
terpancing jika ada rekan  yang mengajak 
bergosip, ya! Bersikap biasa saja dan 
tunjukkan Anda tidak tertarik ikut konflik.  
Keuangan: Ada sisa.
Asmara: Orang ketiga.

Anda tak usah merasa bersalah. Semua 
tahu bukan Anda penyebab kekacauan ini, 
kok. Lebih baik Anda bekerja saja. Lagi 
pula, dalam hitungan bulan, akan ada titik 
cerah yang membuat semua keadaan 
membaik. Sabar saja, ya!
Keuangan: Sejahtera.
Asmara: Selalu setia.

Ribut dengan pasangan itu wajar dan
biasa terjadi. Sepertinya, Anda butuh 
bantuan pihak lain yang netral dan bisa 
memberikan jalan keluar
Keuangan: Ada kiriman.
Asmara: Butuh bantuan. 

 
jangan terlalu mudah terbawa 
emosi.Sudah banyak yang terganggu juga 
tersinggung dengan status-status negatif 
Anda. 
Di sisi lain, orangtua sudah rindu, tuh. Atur 
waktu mengunjungi mereka  ya. 
Keuangan: Simpan gajian
Asmara: Perlu dukungan.

Anda sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara kasar. 
Lain kali, tahan saja dulu dan jangan malu 
meminta maaf jika kesalahan yang sama 
terulang.
Keuangan: Tagih utang.
Asmara: Penuh curiga

 
Saat ini Anda benar-benar membutuhkan 
waktu berkualitas. Ayo, segera 
rencanakan liburan, 
daripada setengah hati menjalankan 
rutinitas.
Keuangan: Belajar bisnis.
Asmara: Tak peka.
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pengawasan KPK tentu harus rasional. 
Tanpa pengawasan, rentan terjadi 
abuse of power. Lord Acton sudah 
mengingatkan power tends to corrupt, 
absolute power corrupts absolutely. 
Rasional dalam arti pemerintah dan 
DPR wajib mendengar masukan dari 
berbagai kalangan dalam membuat 
format lembaga pengawasan yang 
membuat KPK 
menjadi 
semakin kuat 
dan tangguh 
mengahadapi 
kasus-kasus 
korupsi,” ujar 
Juru Bicara 
Basuki Tjahaja 
Purnama 
(BTP) pada 
pemilihan 
gubernur DKI 
Jakarta itu.
Namun, 
diskursus terus 
menerus tentu harus ada ujungnya. 
Menurut Habermas, kata Ansy, harus 
ada konsensus minimal, dalam arti 
tentu tidak semua aspirasi masyarakat 
diakamodasi mengingat aspirasi yang 
muncul bersifat plural atau majemuk. 
Oleh karena itu, harus ada pembatasan 
yang jelas untuk mencapai 
konsensus.Diskursus paling rasional 
yang akan diambil sebagai bahan dan 
preferensi untuk merancang UU 
tersebut. Untuk itu, keputusan Presiden 
penting. Presiden harus mengambil 
keputusan karena, keputusan itu akan 
mengakiri semua polemik yang muncul 
dari ruang publik.Ansy mengatakan, 
tidak semua keputusan politik Presiden 
bisa memuaskan semua pihak. Pasti 
ada yang tidak puas. Jika ada yang tak 
puas dengan keputusan Presiden 
terkait UU KPK, maka bisa ditempuh 
melalui mekanisme konstitusional, 
yakni mengajukan gugatan ke MK. 
Keputusan MK lebih pasti dan 
mengikat. Sedangkan, Perppu bersifat 
sementara dan ketika hendak dijadikan 
UU, Presiden mesti meminta 
persetujuan DPR. Uji materi ke MK 
adalah saluran konstitusional yang 

disediakan dalam sistem demokrasi.
"Saya juga mengapresiasi gerakan 
mahasiswa berbagai kampus yang turun 
ke jalan. Mahasiswa sebagai agent of 
change atau dalam ilmu politik sebagai 
kelompok penekan bertugas mengubah 
kultur politik menjadi lebih responsif dan 
demokratis. Gerakan demonstrasi seperti 

itu tidak tabu 
dalam sistem 
demokrasi. 
Demokrasi 
membuka 
ruang 
selebar-
lebarnya bagi 
diskursus 
publik, baik 
melalui 
pertukaran 
wacana 
maupun 
melalui 
gerakan 
sosial yang 

semua tujuannya membuat kehidupan 
berbangsa dan bernegara menjadi lebih 
baik," kata Ansy.Menurut Ansy, 
pemerintah sekarang sangat demokratis 
karena mau mendengar suara 
mahasiswa, berbagai elemen masyarakat, 
dan menjadikan suara-suara dalam ruang 
publik sebagai preferensi dalam 
pengambilan keputusan politik. Dia 
menegaskan, pemerintah Jokowi jelas 
sangat berbeda dengan era Orde Baru, di 
mana kebebasan sipil dan politik 
dibungkam, suara masyarakat sipil tidak 
pernah didengar, dan semua kanal 
demokrasi disumbat.
“Kekuasaan sepenuhnya tersentralisasi di 
tangan Presiden sebagai pengambil 
keputusan tunggal dan rakyat tinggal 
menjalankan kebijakan yang diputuskan 
Presiden. Itu mengapa, mahasiswa 1998 
turun ke jalan menuntut Presiden 
Soeharto turun. Kondisi monolitik pada 
era Orde Baru jelas berbeda dengan 
sistem demokrasi saat ini. Kini semua 
saluran demokrasi terbuka. Pers, 
mahasiswa, dan masyarakat sipil bebas 
bersuara. Empat dari lima tuntutan 
mahasiswa sudah dipenuhi Presiden dan 
DPR,” kata Ansy.

Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov 
datang ke Caracas untuk menekankan 
dukungan Moskow bagi Presiden 
Venezuela Nicolas Maduro. Rusia 
menyatakan akan membantunya tetap 
berkuasa meskipun ada tekanan kuat dari 
Barat agar Maduro berhenti.
Dilansir dari 
Reuters, Minggu 
(6/10/2019), 
Moskow telah 
bertindak sebagai 
pemberi pinjaman 
usaha terakhir 
untuk administrasi 
kiri Venezuela, 
dengan 
pemerintah dan 
raksasa minyak 
Rosneft 
menyediakan 
setidaknya USD 17 
miliar dalam 
bentuk pinjaman 
dan jalur kredit 
sejak 
2006.Dengan 
lusinan negara 
Barat dan Amerika 
Latin yang 
menganggap 
Maduro tidak sah 
karena tuduhan 
curang pada pemilihan tahun 2018, 
dukungan Rusia dan Cina menjadi suatu 
yang sangat penting. Menjadi ketua 
pertemuan komisi antar-pemerintah 
Rusia-Venezuela di Caracas dengan 
Borisov, Wakil Presiden Venezuela 
Tareck El Aissami berterima kasih kepada 
Moskow, terutama karena memfasilitasi 
pengiriman minyak meskipun ada sanksi 
AS.
"Hubungan Rusia-Venezuela berada 
pada momen terbaik mereka dan kami 
telah menunjukkan bahwa di tengah 
kesulitan kita dapat maju bersama, 
dengan koordinasi politik dan diplomatik 
yang efisien antara kedua pemerintah 
terhadap pengepungan dan agresi 
kekaisaran yang juga diderita Rusia," 

Wakil PM Rusia Kunjungi Venezuela

katanya.Borisov menegaskan kembali 
dukungan Moskow untuk Maduro, 
meskipun banyak negara lain 
menganggapnya sebagai otokrat dan 
telah mengakui pemimpin oposisi Juan 
Guaido sebagai Presiden Venezuela.
"Meningkatkan perdagangan bilateral 

adalah sebuah 
demonstrasi bahwa 
pemerintahan 
Presiden Nicolas 
Maduro adalah sah," 
kata Borisov seperti 
dikutip oleh media 
pemerintah 
Venezuela.
Kantor berita Interfax 
mengutip kantor 
Borisov yang 
mengatakan dia juga 
akan bertemu 
Maduro. Pemimpin 
Venezuela dan 
Presiden Rusia 
Vladimir Putin secara 
singkat membahas 
kewajiban utang 
Caracas ke Rusia 
selama kunjungan 
Maduro ke Moskow 
bulan lalu.Pertemuan 
antara Maduro dan 
pejabat Rusia 

dijadwalkan akan terjadi beberapa hari 
setelah Perdana Menteri Rusia Dmitry 
Medvedev mengunjungi Kuba, sekutu 
Venezuela. Medvedev mengatakan 
Moskow akan menemukan cara untuk 
membantu Kuba mengamankan 
pasokan minyak dan produk minyak 
bumi.
Satu armada pengiriman dari Venezuela 
memberi Kuba sedikit istirahat minggu 
ini. Tetapi dukungan dari dua sekutu 
terdekatnya tampaknya tidak mungkin 
untuk menyelesaikan masalah bahan 
bakar mendesak Kuba, yang telah 
membuat pemerintah memperluas 
banyak langkah penghematan energi 
yang telah diperkenalkannya selama 
sebulan terakhir.



28 27www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Internasional
pengawasan KPK tentu harus rasional. 
Tanpa pengawasan, rentan terjadi 
abuse of power. Lord Acton sudah 
mengingatkan power tends to corrupt, 
absolute power corrupts absolutely. 
Rasional dalam arti pemerintah dan 
DPR wajib mendengar masukan dari 
berbagai kalangan dalam membuat 
format lembaga pengawasan yang 
membuat KPK 
menjadi 
semakin kuat 
dan tangguh 
mengahadapi 
kasus-kasus 
korupsi,” ujar 
Juru Bicara 
Basuki Tjahaja 
Purnama 
(BTP) pada 
pemilihan 
gubernur DKI 
Jakarta itu.
Namun, 
diskursus terus 
menerus tentu harus ada ujungnya. 
Menurut Habermas, kata Ansy, harus 
ada konsensus minimal, dalam arti 
tentu tidak semua aspirasi masyarakat 
diakamodasi mengingat aspirasi yang 
muncul bersifat plural atau majemuk. 
Oleh karena itu, harus ada pembatasan 
yang jelas untuk mencapai 
konsensus.Diskursus paling rasional 
yang akan diambil sebagai bahan dan 
preferensi untuk merancang UU 
tersebut. Untuk itu, keputusan Presiden 
penting. Presiden harus mengambil 
keputusan karena, keputusan itu akan 
mengakiri semua polemik yang muncul 
dari ruang publik.Ansy mengatakan, 
tidak semua keputusan politik Presiden 
bisa memuaskan semua pihak. Pasti 
ada yang tidak puas. Jika ada yang tak 
puas dengan keputusan Presiden 
terkait UU KPK, maka bisa ditempuh 
melalui mekanisme konstitusional, 
yakni mengajukan gugatan ke MK. 
Keputusan MK lebih pasti dan 
mengikat. Sedangkan, Perppu bersifat 
sementara dan ketika hendak dijadikan 
UU, Presiden mesti meminta 
persetujuan DPR. Uji materi ke MK 
adalah saluran konstitusional yang 

disediakan dalam sistem demokrasi.
"Saya juga mengapresiasi gerakan 
mahasiswa berbagai kampus yang turun 
ke jalan. Mahasiswa sebagai agent of 
change atau dalam ilmu politik sebagai 
kelompok penekan bertugas mengubah 
kultur politik menjadi lebih responsif dan 
demokratis. Gerakan demonstrasi seperti 

itu tidak tabu 
dalam sistem 
demokrasi. 
Demokrasi 
membuka 
ruang 
selebar-
lebarnya bagi 
diskursus 
publik, baik 
melalui 
pertukaran 
wacana 
maupun 
melalui 
gerakan 
sosial yang 

semua tujuannya membuat kehidupan 
berbangsa dan bernegara menjadi lebih 
baik," kata Ansy.Menurut Ansy, 
pemerintah sekarang sangat demokratis 
karena mau mendengar suara 
mahasiswa, berbagai elemen masyarakat, 
dan menjadikan suara-suara dalam ruang 
publik sebagai preferensi dalam 
pengambilan keputusan politik. Dia 
menegaskan, pemerintah Jokowi jelas 
sangat berbeda dengan era Orde Baru, di 
mana kebebasan sipil dan politik 
dibungkam, suara masyarakat sipil tidak 
pernah didengar, dan semua kanal 
demokrasi disumbat.
“Kekuasaan sepenuhnya tersentralisasi di 
tangan Presiden sebagai pengambil 
keputusan tunggal dan rakyat tinggal 
menjalankan kebijakan yang diputuskan 
Presiden. Itu mengapa, mahasiswa 1998 
turun ke jalan menuntut Presiden 
Soeharto turun. Kondisi monolitik pada 
era Orde Baru jelas berbeda dengan 
sistem demokrasi saat ini. Kini semua 
saluran demokrasi terbuka. Pers, 
mahasiswa, dan masyarakat sipil bebas 
bersuara. Empat dari lima tuntutan 
mahasiswa sudah dipenuhi Presiden dan 
DPR,” kata Ansy.

Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov 
datang ke Caracas untuk menekankan 
dukungan Moskow bagi Presiden 
Venezuela Nicolas Maduro. Rusia 
menyatakan akan membantunya tetap 
berkuasa meskipun ada tekanan kuat dari 
Barat agar Maduro berhenti.
Dilansir dari 
Reuters, Minggu 
(6/10/2019), 
Moskow telah 
bertindak sebagai 
pemberi pinjaman 
usaha terakhir 
untuk administrasi 
kiri Venezuela, 
dengan 
pemerintah dan 
raksasa minyak 
Rosneft 
menyediakan 
setidaknya USD 17 
miliar dalam 
bentuk pinjaman 
dan jalur kredit 
sejak 
2006.Dengan 
lusinan negara 
Barat dan Amerika 
Latin yang 
menganggap 
Maduro tidak sah 
karena tuduhan 
curang pada pemilihan tahun 2018, 
dukungan Rusia dan Cina menjadi suatu 
yang sangat penting. Menjadi ketua 
pertemuan komisi antar-pemerintah 
Rusia-Venezuela di Caracas dengan 
Borisov, Wakil Presiden Venezuela 
Tareck El Aissami berterima kasih kepada 
Moskow, terutama karena memfasilitasi 
pengiriman minyak meskipun ada sanksi 
AS.
"Hubungan Rusia-Venezuela berada 
pada momen terbaik mereka dan kami 
telah menunjukkan bahwa di tengah 
kesulitan kita dapat maju bersama, 
dengan koordinasi politik dan diplomatik 
yang efisien antara kedua pemerintah 
terhadap pengepungan dan agresi 
kekaisaran yang juga diderita Rusia," 

Wakil PM Rusia Kunjungi Venezuela

katanya.Borisov menegaskan kembali 
dukungan Moskow untuk Maduro, 
meskipun banyak negara lain 
menganggapnya sebagai otokrat dan 
telah mengakui pemimpin oposisi Juan 
Guaido sebagai Presiden Venezuela.
"Meningkatkan perdagangan bilateral 

adalah sebuah 
demonstrasi bahwa 
pemerintahan 
Presiden Nicolas 
Maduro adalah sah," 
kata Borisov seperti 
dikutip oleh media 
pemerintah 
Venezuela.
Kantor berita Interfax 
mengutip kantor 
Borisov yang 
mengatakan dia juga 
akan bertemu 
Maduro. Pemimpin 
Venezuela dan 
Presiden Rusia 
Vladimir Putin secara 
singkat membahas 
kewajiban utang 
Caracas ke Rusia 
selama kunjungan 
Maduro ke Moskow 
bulan lalu.Pertemuan 
antara Maduro dan 
pejabat Rusia 

dijadwalkan akan terjadi beberapa hari 
setelah Perdana Menteri Rusia Dmitry 
Medvedev mengunjungi Kuba, sekutu 
Venezuela. Medvedev mengatakan 
Moskow akan menemukan cara untuk 
membantu Kuba mengamankan 
pasokan minyak dan produk minyak 
bumi.
Satu armada pengiriman dari Venezuela 
memberi Kuba sedikit istirahat minggu 
ini. Tetapi dukungan dari dua sekutu 
terdekatnya tampaknya tidak mungkin 
untuk menyelesaikan masalah bahan 
bakar mendesak Kuba, yang telah 
membuat pemerintah memperluas 
banyak langkah penghematan energi 
yang telah diperkenalkannya selama 
sebulan terakhir.
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Kepala negosiator Korea Utara 
mengatakan pihaknya kecewa karena 
dialog negara itu dengan Amerika 
Serikat yang terjadi Sabtu (5/10) di 
Swedia gagal menemukan kata sepakat 
soal program denuklirisasi.
Namun, perwakilan dari Washington 
mengatakan kedua belah pihak telah 
melakukan "diskusi yang baik" yang 
akan diteruskan dalam dua pekan 
mendatang.Perwakilan dari Korea 
Utara, Kim Miyong Gil membacakan 
pernyataannya di luar Kedutaan Korea 
Utara di Stockholm, Swedia, usai 
pertemuan."Pertemuan itu tidak 
memenuhi harapan kami dan gagal. 
Saya sangat tidak senang tentang hal 
tersebut," kata Kim dalam bahasa Korea 
yang diartikan oleh penerjemah dalam 
bahasa Inggris."Pertemuan itu gagal 
sepenuhnya karena Amerika Serikat 
tidak belum membuang pandangan dan 
sikap lamanya," lanjut Kim.Pembicaraan 
pada Sabtu adalah momen pertama 
kalinya antara Amerika Serikat dan 
Korea Utara sejak pertemuan Presiden 
Amerika Serikat Donald Trump dan 
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di 
Vietnam pada Februari lalu.Setelah 
pertemuan tersebut, Korea Utara 
sempat melanjutkan uji coba rudal 
termasuk rudal bawah air yang jatuh di 
dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif 

Dialog Korut -  AS Gagal Sepakat
Jepang.Juru bicara Kementerian Dalam 
Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan 
pernyataan Kim Miyong Gil "tidak 
mencerminkan isi atau semangat dari 
diskusi baik yang berlangsung selama 
lebih dari delapan setengah jam.""AS 
menerima sebuah undangan dari Swedia 
untuk kembali ke Stockholm dalam dua 
pekan mendatang untuk melanjutkan 
pembicaraan," lanjutnya.Ortagus juga 
mengatakan bahwa delegasi AS 
melakukan pratinjau sejumlah inisiatif baru 
yang akan memungkinkan mereka 
membuat kemajuan dari masing-masing 
empat poin pernyataan Kim Jong Un dan 
Donald Trump di Singapura, 2018 lalu.
"Amerika Serikat dan Korea Utara tidak 
akan mengatasi warisan perang 70 tahun 
dan permusuhan di Semenanjung Korea 
melalui satu pertemuan Sabtu saja," kata 
Ortagus.Pembicaraan antara perwakilan 
Amerika Serikat dan Korea Utara 
berlangsung di the Villa Elfvik Strand di 
Lidingo, sebuah pulau di Stockholm yang 
berlokasi di Timur Laut ibu kota tersebut.
Media lokal menyebut Kim Miyong Gil tiba 
di Swedia pada Kamis, sementara itu 
perwakilan AS untuk Korea Utara Stephen 
Biegun tiba pada Jumat.
Swedia menjadi penjembatan antara 
Amerika Serikat dan Korea Utara karena 
kedua negara tersebut tidak memiliki 
hubungan diplomatik yang resmi. 

Kelompok yang mendukung Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 lalu, 
Pro Jokowi (Projo) menyatakan siap 
mengawal proses pelantikan presiden 
dan wakil 
presiden periode 
2019-2024.
Ketua Umum 
Projo Budi Arie 
Setiadi 
mengatakan 
pihaknya juga 
telah menerima 
keputusan bahwa 
pelantikan bakal 
tetap digelar pada 
20 Oktober 
mendatang. 
Sebelumnya Budi 
sempat menyebut 
bahwa Jokowi 
memiliki keinginan 
untuk memajukan 
pelantikan sehari 
lebih cepat."Mau 
tanggal 20 
Oktober atau 
kapan pun kami 
siap. Kami dan 
para relawan lainnya mengusulkan 
kepada Presiden. Tapi kami menghormati 
apapun keputusan MPR," kata Budi 
dalam keterangannya, Sabtu (5/10).
Menurut Budi, pelantikan yang bakal 
digelar 20 Oktober mendatang mesti 
dimaknai sebagai sebuah perayaan atas 
kedaulatan rakyat. Jokowi, lanjutnya, 
sudah jelas mendapat mandat rakyat 
karena terpilih lewat Pilpres 2019.
Karenanya, kata Budi, Projo dan seluruh 
elemen masyarakat lainnya berkomitmen 
untuk menjaga situasi dan kondisi 
keamanan jelang acara pelantikan. 
Tujuannya, demi memastikan agar 
agenda pelantikan bisa dilakukan sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan.
Budi menilai pihak-pihak yang berusaha 
menggagalkan agenda pelantikan adalah 
mereka yang berusaha menghancurkan 
demokrasi."Itu sama saja merampas 

Projo Siap Kawal  Pelantikan Jokow - Amin

Tanah Air

suara rakyat dan menghancurkan 
demokrasi itu sendiri," ujar Budi.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin bakal 
dilantik sebagai presiden-wakil presiden 

pada Minggu 20 
Oktober 
mendatang. 
Mereka dilantik 
setelah 
memenangkan 
Pilpres 2019 
mengalahkan 
Prabowo 
Subianto-
Sandiaga 
Uno.Mulanya, 
Projo 
mengusulkan 
agar pelantikan 
dimajukan 
hingga 19 
Oktober. Ketua 
Umum Projo 
Budi Arie Setiadi 
tidak 
membeberkan 
alasannya."Cum
a ingin cari hari 
yang lebih baik 

saja. Hari Sabtu," kata Budi 
menegaskan.Akan tetapi, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) menegaskan 
bahwa pelantikan tetap akan dihelat 
pada 20 Oktober."Tetap 20 Oktober 
2019," ujar Komisioner KPU, Hasyim 
Asyari kepada CNNIndonesia.com 
melalui aplikasi pesan, Sabtu (28/9).
Hasyim menjelaskan, masa jabatan 
Presiden sudah ditetapkan dalam 
waktu tertentu (fix term). Artinya, lima 
tahun dihitung sejak Pilpres. Hal itu 
sudah dilakukan sejak Pilpres dan 
pelantikan Presiden 20 Oktober 2004.
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