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Baru-baru ini media digemparkan 
dengan penyelundupan onderdil Harley 
Davidson di pembelian pesawat 
Garuda. Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Kementerian Keuangan 
mengungkapkan modus temuan 
penyelundupan suku cadang sepeda 
motor bekas bermerek Harley 
Davidson yang diangkut pesawat baru 
maskapai Garuda Indonesia berjenis 
A300-900Neo. Barang yang diduga 
milik karyawan Garuda Indonesia 
berinisial SAW ini dikemas dalam 15 
boks dan diterbangkan dari Prancis 
menuju Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta, 17 November lalu. 
"Barang itu dipreteli dan dimasukkan ke 
boks yang dibawa penumpang di 

bagasi. Spareparts itu dalam kondisi 
terurai dan bekas," kata Kepala 
Subdirektorat Komunikasi Dan Publikasi 
Bea dan Cukai Deni Surjantoro kala 
dihubungi rabu, 3 Desember 2019. 
"Petugas Pencegahan dan Penindakan 
Bea Cukai merangkai pretelan Harley 
tersebut menjadi motor utuh yang ternyata 
moge bekas keluaran tahun 1970 an 
limited edition," ujar sumber di 
Kementerian Keuangan, Senin 2 
Desember 2019. Karyawan Garuda 
Indonesia yang ditengarai memboyong 
spareparts motor gede bekas tersebut 
rupanya tercatat dalam manifes 
penumpang. Ia--SAW--termasuk dalam 22 
daftar penumpang yang ikut dalam 
penerbangan pesawat Garuda Indonesia 
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rute Paris-Jakarta. Deni memastikan 
nama SAW tidak tercantum dalam daftar 
kru Garuda Indonesia. Adapun pesawat 
itu mengangkut 10 kru. "Nama pemilik 
barang bukan berada di daftar kru, tapi 
penumpang," ujarnya. Di sisi luar boks 
tersebut, petugas Bea dan Cukai 
menemukan adanya claim tag atau 
tanda kepemilikan. Dalam claim tag ini 
tertera identitas nama penumpang yang 
bersangkutan. Di samping 15 boks berisi 
spare parts Harley Davidson, Bea dan 
Cukai menjumpai ada tiga boks lainnya 
berisi dua sepeda merk Brompton 
beserta aksesorisnya. Sama halnya 
dengan Harley, boks berisi sepeda 
mewah itu ditengarai bekas. Tak di 
detailkan apakah dua unit sepeda ini 
milik pelaku yang sama. Dengan 
demikian, Bea Cukai menemukan ada 18 
boks yang isinya merupakan barang 
selundupan. Deni menjelaskan, seluruh 
boks tersebut diangkut di bagasi dan 
dicampur dengan koper-koper milik 
penumpang. "Kami sudah memeriksa 
kabin dan kokpit, tidak ada pelanggaran. 
Kami juga periksa kargo, di 
manifestasinya, kargo diberitakan nol 
alias tidak ada kargo. Namun, terdapat 
18 boks yang ada claim tag. Jadi kami 
temukan saat memeriksanya," ujarnya. 

Deni mengatakan modus 
penyelundupan barang ilegal melalui 
pesawat baru ini tak lumrah terjadi. 
Biasanya, Kantor Bea dan Cukai 
Soekarno-Hatta menemukan adanya 
penyelewengan pengangkutan barang 
melalui pesawat reguler yang mendarat 
di terminal Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta. "Kalau ini kemarin kan 
pesawat baru. Izinnya mendarat di 
Hanggar GMF (Garuda Maintenance 
Facility) untuk kepentingan seremoni. 
Jadi kami temukan di GMF," ujarnya.  
Kantor Bea dan Cukai saat ini tengah 
mendalami temuan itu. Deni 
memastikan telah berkomunikasi 
dengan Garuda Indonesia dan GMF. 
Bea dan Cukai juga sudah memanggil 
pihak bersangkutan. Deni mengatakan 
investigasi ini membutuhkan waktu 
beberapa hari. Atas tangkapan itu, Bea 
Cukai lalu menyita dan menyegel moge 
serta mengeluarkan surat panggilan 
untuk pihak yang bertanggung jawab. 
Belum jelas siapa yang dimaksud 
bertanggung jawab itu. Kepala Bea 
Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan 
berdalih hanya memproses dugaan 
tersebut tanpa melihat siapa orangnya, 
saat diminta keterangannya tentang 
pemilik moge. "Kami tidak melihat 
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apakah itu pejabat atau tidak. Semua 
diproses sesuai dengan ketentuan 
berlaku. Semua diperlakukan sebagai 
barang penumpang," ujarnya, Sabtu 29 
November 2019. Sempat menyebut 
masalah yang dihadapi adalah tentang 
kepabeanan, Finari tak memberikan 
kronologis yang jelas dengan alasan 
masih pemeriksaan. Namun sumber 
Tempo menyebut moge bekas itu 
datang bersama pesawat Garuda 
Indonesia yang baru didatangkan dari 
Toulouse, Perancis. Pesawat Airbus 
A330-900 ini bertolak dari Toulouse 
Sabtu 16 November dan tiba di 
Bandara Soekarno-Hatta Minggu 17 
November siang. Tim dari Bea Cukai 
ikut 'menyambut' kedatangan pesawat 
itu saat mendarat di hanggar nomor 4 
milik GMF. Petugas Bea Cukai 
mengantongi info adanya kargo berisi 
moge Harley Davidson dan beberapa 
barang mewah lainnya yang tidak di-
declare dalam manifes pesawat. 
"Kargo berupa moge Harley yang 
dipreteli menjadi beberapa koli untuk 
mengelabui petugas itu beserta barang 
lainnya diturunkan dari pesawat dan 
dimasukan Ke dalam truk box milik 
GMF," kata sumber itu. Seperti telah 

diberitakan diatas, petugas lalu menyita 
barang-barang itu di depan gudang 
impor. Petugas Bea Cukai juga sempat 
membobol truk milik GMF. "GMF 
(Garuda Maintenance Facility) adalah 
kawasan berikat yang semua unsur ada 
di sana seperti Bea Cukai, Imigrasi. 
Semua barang diperlakukan sama 
dengan barang penumpang lainnya, jadi 
bukan kawasan eksklusif," katanya. 
Maskapai Garuda Indonesia mengakui, 
onderdil sepeda motor gede Harley 
Davidson dan sepeda Brompton ilegal, 
terdapat dalam pesawat yang ditumpangi 
rombongan direksi perusahaan mereka. 
Vice President Corporate Garuda 
Indonesia Ikhsan Rosan membenarkan 
bahwa pihaknya sudah berkoordinasi 
dengan Bea dan Cukai. Garuda saat ini 
sedang menunggu hasil pendalaman 
tersebut. "Kami menanyakan ke Bea 
Cukai soal pembayaran pajak dan 
sanksi-sanksinya. Kami juga sudah 
panggil pihak bersangkutan," ucapnya. 
Ikhsan mengungkapkan, dalam pesawat 
itu terdapat 10 awak dan 22 penumpang, 
termasuk direksi. Rombongan itu terbang 
dari Toulouse, Perancis ke Indonesia. 
Saat berada di Perancis, direksi tersebut 
melakukan tugas perusahaan, yakni 
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menjemput pesawat yang dipesan 
maskapai Garuda. "Ada (direksi). Ya 
kan kami menjemput pesawat di sana. 
Ada serah terima di Perancis. Nah 
barang (selundupan) itu memang 
terdapat dalam bagasi pesawat itu,” 
kata Ikhsan Rosan di Kementerian 
BUMN, Selasa (3/12/2019). Ikhsan tak 
merinci siapa direksi yang ikut dalam 
pesawat tersebut. Dia juga mengklaim, 
direksi tersebut baru mengetahui ada 
barang-barang selundupan setelah 
pemeriksaan petugas bea dan cukai. 
Dia mengungkapkan, barang-barang 
selundupan tersebut milik seorang 
karyawan Garuda Indonesia. “Jadi dia 
itu petugas yang memang menjemput 
pesawat dari sana. Dia petugas on 
board di pesawat, bukan penumpang 
komersial.” Menurut Ikhsan, semua 
barang yang dibawa di dalam pesawat 
telah dilaporkan kepada petugas 
kepabeanan, termasuk bawaan 
(bagasi) karyawan onboard. Dari 
pemeriksaan Bea Cukai tidak 

mengindikasikan ada pelanggaran 
kepabeanan di bagian kokpit dan kabin 
penumpang. Tapi, di bagasi, ditemukan 
suku cadang moge yang tidak diproduksi 
di Indonesia. Spare part ini dibawa oleh 
salah satu karyawan onboard dalam 
penerbangan. “Spare parts yang dibawa 
oleh karyawan onboard dalam pesawat 
tersebut juga telah melalui proses 
kepabeanan di Delivery Center Airbus di 
Toulouse, Perancis,” kata dia di 
Cengkareng, Banten. Sebelum pesawat 
mendarat, lanjut Ikhsan, maskapai telah 
meminta izin kepada otoritas bandara 
untuk langsung membawa pesawat ke 
Garuda Maintenance Facility (GMF). 
Perusahaan ini akan melaksanakan 
prosedur keimigrasian dan kepabeanan di 
area GMF. “Spare part tersebut akan 
digunakan oleh karyawan tersebut dan 
bukan diperjualbelikan,” kata dia. Ikhsan 
juga mengatakan suku cadang itu 
diproses sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. perusahaan memastikan akan 
tunduk dan siap untuk mematuhi aturan 

yang berlaku dari kepabeanan. 
“Karyawan Garuda Indonesia tersebut 
akan tunduk dan mematuhi segala 
aturan yang berlaku atas putusan dari 
kepabeanan, misalnya harus 
membayar bea masuk atau prosedur-
prosedur lain yang akan dikenakan,” 
kata dia. Dia menyatakan perusahaan 
siap membayar pajak sekitar Rp 50 juta 
atas muatan itu, Ikhsan menambahkan 
jika memang harus mengembalikan lagi 
barang itu ke Perancis, Garuda akan 
melakukannya. "Jika memang harus 
dikirim kembali (re-ekspor) kami akan 
mengikuti sepenuhnya." katanya, 
Selasa 3 Desember 2019. Namun 
faktanya, banyak media yang 
menuliskan bila barang tersebut 
ditangani langsung oleh Bidang P2 Bea 
Cukai yang bertugas melaksanakan 
intelijen, patroli, dan operasi 
pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai. Indikasi penyelundupan itu juga 

diperkuat dengan tidak tercatatnya satu 
barang pun dalam dokumen data kargo 
(cargo manifest) yang diterbitkan Airbus 
Logistic Center. “Kalau ditaruh di lambung 
pesawat, mustahil direksi tidak tahu ada 
barang-barang itu dan membiarkan. Jadi 
ceritanya barang-barang mewah itu 
diangkut bersama rombongan direksi PT 
Garuda Indonesia usai serah terima 
pesawat di Toulouse, Prancis, 16 
November 2019. "Selain Moge, ada 
beberapa sepeda merk Brompton, 
sparepart, dan barang belanjaan mewah 
lainnya," ujar sumber di Kementerian 
Keuangan, Senin 2 Desember 2019. 
Barang-barang itu jelas ilegal karena tak 
dilaporkan dalam manifes dan diduga 
hendak diselundupkan. Petugas Bea 
Cukai lalu mencegat dan melakukan 
penyitaan begitu pesawat tiba hanggar 
GMF, Bandara Soekarno-Hatta, dan 
muatannya dipindahkan ke truk pada 17 
November 2018. Menurut sumber itu, di 
dalam pesawat barang barang itu tidak di 
declare dalam manifes tapi disebutkan nil 
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kargo. "Kalau ternyata ada muatan 
Harley dan sepeda maka memang 
sudah niat menyelundup," katanya. 
Menurutnya, Garuda juga menyalahi 
aturan penerbangan karena ada barang 
kargo yang tidak dicantumkan pada 
manifes. Pesawat karenanya harus 
disegel. "Pastinya menyalahi UU 
Penerbangan juga." Apa mereka tidak 
tahu aturan?" ucapnya. Padahal jika 
merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (2) 
huruf c Peraturan Menteri Keuangan 
nomor 102 tahun 2019, semua barang 
tersebut harusnya direekspor atau tak 
bisa dimasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia karena tak tercatat dalam 
manifes kargo. Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Erick Thohir 
angkat bicara mengenai adanya 
temuan pelanggaran dari maskapai 
Garuda Indonesia yang diduga 
membawa sparepart motor gede 
(moge) Harley Davidson langka 
keluaran 1970-an, dari Prancis ke 
Indonesia. Erick memastikan akan 
mencopot pelaku yang terbukti 
melakukan penyelundupan barang 
mewah tersebut. Saat ini, pihaknya juga 
sudah menyerahkan temuan ini kepada 
Kementerian Keuangan melalui Bea 

Cukai untuk melihat apa yang terjadi 
sebenarnya. "Ada tidak kasus-kasus 
seperti yang disampaikan kalau benar 
(terbukti) ya harus di copot," katanya saat 
ditemui di Ritz-Carlton, Pacific Place, 
Jakarta, Rabu (4/12). Sebelum lebih jauh 
penyelidikan, Erick mengimbau agar 
pelaku segera mengundurkan diri secara 
langsung. Menurutnya, cara ini dianggap 
lebih hormat ketimbang harus diumumkan 
secara terang-terangan. "Lebih baik 
sebelum ketahuan lebih baik 
mengundurkan diri, kita kaya samurai 
Jepang juga," kata Erick. Kalau bener, kita 
juga mesti ada praduga tak bersalah. 
Kalau bener ya kita copot," kata Erick 
Thohir. Sementara itu, saat disinggung 
mengenai perombakan terhadap direksi 
Garuda dirinya belum memiliki rencana. 
Terlebih dirinya ingin fokus melihat 
daripada kasus yang terjadi saat ini. 
"Direksi Garuda belum ada rencana 
dirombak, tapi kita lihat proses dari proses 
ini," tandas dia. Sebagai seorang 
pemimpin memang harus tegas. Tidak ada 
yang istilahnya kompromi agar disenangi. 
Negara ini adalah negara kaya. Sumber 
daya alamnya melimpah ruah. Sehingga 
untuk mencapai kesejahteraan secara 
merata dan berkeadilan sosial, maka perlu 

pengelolaan yang baik dan tepat 
sasaran. Dan karena saking besar dan 
banyaknya kekayaan bangsa ini, maka 
didirikanlah BUMN. Dan ini diharapkan 
berjalan dengan baik sehingga bisa 
memenuhi kebutuhan atau hajat hidup 
orang banyak. Tapi seiring dengan 
berjalannya waktu dan ketika ada 
oknum-oknum yang mulai tergiur 
dengan angka-angka kekayaan yang 
fantastis, maka disinilah mulai manusia 
berubah jadi setan. Memang kekayaan 
itu menggiurkan. Karena itulah, ketika 
oknum yang diberi jabatan atau 
kepercayaan mengelola sumber-sumber 
kekayaan itu, saat dirinya berubah jadi 
setan, maka mulailah petaka demi 
petaka negeri ini melanda. Sehingga 
tujuan untuk mensejahterakan rakyat 
terhambat. Sangat terhambat. Dan tahu 
sendiri kan kalau banyak rakyat yang 
tidak sejahtera? Maka akan melahirkan 
kejahatan lain. Akan ada maling, 
rampok, dan beberapa persoalan 
ekonomi yang seharusnya tidak terjadi 
di negara kaya ini. Jadi ini kembali lagi 
soal attitude atau akhlak dari oknum-
oknum yang diberi kepercayaan 
mengelola kekayaan negara melalui 
BUMN. Setelah Erick Thohir menjabat 
sebagai Menteri BUMN, nah disinilah 
mulai terungkap “kebusukan-kebusukan” 
yang sudah berjalan di BUMN ini. 
Betapa pusingnya Erick Thohir sebagai 
Menteri BUMN baru melihat secara 
nyata kondisi  perusahaan perusahaan 
yang berada di lingkaran BUMN. 
Sebelumnya orang hanya mengenal 
bahwa aset dari BUMN itu mencapai 
Rp.8,092 triliun. Aset sebesar itu 
ternyata tidak punya arti apa-apa jika 
melihat kinerja keuangan dari 
perusahaan yang berada di BUMN. 
Begitu pelantikan selesai Erick Thohir 
tampak galau melihat sejumlah 140 
perusahaan itu hanya 15 perusahaan 
yang dianggap sehat, sisanya  
perusahaan pelat merah itu dianggap 
sakit bahkan sekarat. Tidak semua 
perusahaan itu meraup untung, ada 
yang merugi karena laba BUMN senilai 
RP.21 triliun, hanya 70% berasal dari 
15% saja. Padahal Pemerintah sudah 
memberikan suntikan modal atau 

disebut dengan LKPP BUMN di tahun 
2018 terhadap 13 perusahaan pelat 
merah yang dianggap berapor merah. 
Dengan adanya suntikan modal 
(penyertaan modal negara (PMN) 
terhadap perusahaan BUMN yang 
mengalami kerugian itu.  Dibandingkan 
dengan tahun 2017 hanya 3 perusahaan  
BUMN yang disuntik modal negara. Jadi 
jumlah perusahaan yang disuntik 
semakin besar artinya kemunduran dari 
perusahaan negara itu makin banyak. 
Setelah berkali kali memberi kode keras 
kepada direksi Garuda untuk mundur 
terkait barang selundupan mewah, tapi 
ternyata membandel hingga seharian 
ditunggu, tapi sayang tak direspon juga. 
Rupanya ancaman Erick, tidak 
ditanggapi. Tidak ada satupun direksi 
yang mengaku bertanggung jawab, 
apalagi sampai mengundurkan diri. Bisa 
jadi mereka menganggap ancaman Erick 
hanyalah gertakan kosong belaka. Lalu 
di acara Mata Najwa semalam Erick 
menjawab cerdas dan tegas ditanya soal 
sorotan barang mewah di pesawat 
Garuda, Erick kembali mengingatkan 
dengan kalimat keras yang sama "Kalau 
memang benar lebih baik mengundurkan 
diri daripada dicopot". Ditanya Najwa, 
kalau terbukti mau dipecat atau minta 
mundur, Erick kembali menyatakan : 
"Saya berharap mereka mundur karena 
kenapa? Kita itu kan dinilai oleh 
masyarakat karena tadi, karakter kita. 
Nah kalau sampai kita harus mencopot 
berarti rasa tanggung jawabnya nggak 
ada. Tetapi biarkan saja dibuktikan 
secara baik, karena kita tak mau 
suudzon kita tak mau menuduh, kita 
harus melihat asas praduga tak 
bersalah. Tetapi kalau melihat apa yang 
terjadi, sebuah pesawat yang dibeli oleh 
negara, pesawat yang sangat baru, akan 
mendukung Garuda ke depan, tetapi di 
dalamnya ada barang-barang mewah, 
tas mewah, Harley Davidson, akhlaknya 
mana? Itu yang saya tekankan ke direksi 
BUMN, akhlaknya mana? Empatinya 
mana? Lalu yang kedua, loyalitasnya 
mana? Loyalitas kepada negara kepada 
Presiden saat ini...Lalu yang terakhir : 
teamwork. ". Pak Erik masih berbaik hati. 
beliau sudah mengantongi buktinya dan 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

kargo. "Kalau ternyata ada muatan 
Harley dan sepeda maka memang 
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tidak sejahtera? Maka akan melahirkan 
kejahatan lain. Akan ada maling, 
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mengalami kerugian itu.  Dibandingkan 
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BUMN yang disuntik modal negara. Jadi 
jumlah perusahaan yang disuntik 
semakin besar artinya kemunduran dari 
perusahaan negara itu makin banyak. 
Setelah berkali kali memberi kode keras 
kepada direksi Garuda untuk mundur 
terkait barang selundupan mewah, tapi 
ternyata membandel hingga seharian 
ditunggu, tapi sayang tak direspon juga. 
Rupanya ancaman Erick, tidak 
ditanggapi. Tidak ada satupun direksi 
yang mengaku bertanggung jawab, 
apalagi sampai mengundurkan diri. Bisa 
jadi mereka menganggap ancaman Erick 
hanyalah gertakan kosong belaka. Lalu 
di acara Mata Najwa semalam Erick 
menjawab cerdas dan tegas ditanya soal 
sorotan barang mewah di pesawat 
Garuda, Erick kembali mengingatkan 
dengan kalimat keras yang sama "Kalau 
memang benar lebih baik mengundurkan 
diri daripada dicopot". Ditanya Najwa, 
kalau terbukti mau dipecat atau minta 
mundur, Erick kembali menyatakan : 
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kenapa? Kita itu kan dinilai oleh 
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berarti rasa tanggung jawabnya nggak 
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secara baik, karena kita tak mau 
suudzon kita tak mau menuduh, kita 
harus melihat asas praduga tak 
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terjadi, sebuah pesawat yang dibeli oleh 
negara, pesawat yang sangat baru, akan 
mendukung Garuda ke depan, tetapi di 
dalamnya ada barang-barang mewah, 
tas mewah, Harley Davidson, akhlaknya 
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mana? Lalu yang kedua, loyalitasnya 
mana? Loyalitas kepada negara kepada 
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teamwork. ". Pak Erik masih berbaik hati. 
beliau sudah mengantongi buktinya dan 
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berharap mengetuk pintu hati direksi 
Garuda untuk mundur hari ini. Tapi lagi-
lagi direksi Garuda tak mengindahkan. 
Sudah diberi kesempatan dan ditunggu-
tunggu padahal sudah ketahuan, 
akhirnya sore kemarin  bisa jadi Erick 
merasa ditantang. Ia pun langsung 
menggelar jumpa pers bersama Menteri 
Keuangan Sri Mulyani. Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengatakan potensi kerugian negara 
akibat praktik dugaan penyelundupan 
sepeda motor Harley Davidson, sepeda 
Brompton, dan sejumlah barang lainnya 
melalui pesawat anyar Garuda Indonesia 
beberapa waktu lalu mencapai Rp 532 
juta hingga Rp 1,5 miliar. "Itu potensi 
total kerugian negara kalau (barang-
barang tersebut) tidak di declare," ujar 
dia di Kantor Kementerian Keuangan, 
Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019. 
Angka tersebut adalah prediksi setelah 
melihat harga di pasaran. Berdasarkan 
tinjauan Kementerian Keuangan, harga 
Harley Davidson tersebut di pasar 
berada di kisaran Rp 800 juta per unit. 
Sementara harga sepeda Brompton 
berada di kisaran Rp 50-60 juta per unit. 
Sri Mulyani mengatakan, SAS mengaku 
barang yang dibawa itu dibeli 
menggunakan akun eBay. Namun, 
ketika dilakukan pengecekan, tidak 
terdapat kontak penjual eBay dalam 
akun SAS. SAS juga punya utang di 
bank Rp 300 juta yang dicairkan Oktober 
untuk renovasi rumah," ujar dia. Selain 
itu, SAS juga melakukan transfer ke 
rekening istrinya sebanyak 3 kali senilai 
Rp 50 juta. Sri Mulyani mengatakan, 
saat ini pihaknya tengah memeriksa 
apakah yang bersangkutan melakukan 
penyelidikan motif awal apakah yang 
bersangkutan benar melakukan atas 
nama dirinya atau menutupi pihak lain. 
"Kami akan terus lihat karena Saudara 
SAS yang kita tahu tidak punya hobi 
motor tapi impor Harley. Dia hobinya 
sepeda," ujar dia. Jika benar yang 
bersangkutan ternyata menyampaikan 
keterangan lisan dan tertulis yang tidak 
benar maka bisa dikenai konsekuensi. 
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 103 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Kepabeanan. “Akan ada 

konsekuensinya,” tuturnya. Kemudian, 
pihak DJBC menemukan transaksi lain 
yang dibeli dan dibawa ke Indonesia. 
Namun, masih dalam proses penyelidikan 
terhadap motor awal. Atas kasus tersebut, 
pihaknya berencana bekerja sama dengan 
pemerintah Singapura untuk menekan 
adanya distribusi ilegal, sekaligus 
mengevaluasi ekspor dan impor Indonesia 
yang selalu timpang. Dalam paparannya, 
Erick mengungkap pemilik asli dari Harley 
Davidson ilegal yang diangkut 
menggunakan pesawat milik Garuda 
Indonesia tersebut. "Komite audit 
mempunyai kesaksian motor Harley 
Davidson diduga milik direksi Garuda 
berinisial AA," tegas Erick Thohir. Erick 
tidak menjelaskan siapa yang dimaksud 
oleh AA tersebut. Namun keputusan Erick 
memberhentikan I Gusti Ngurah Askhara 
atau bisa disapa Ari Askhara, Direktur 
Utama Garuda Indonesia membuat orang 
menduga-duga bila yang dimaksud Erick 
adalah Ari Askhara itu sendiri. Menteri 
BUMN Erick Thohir dengan tegas 
memberhentikan Direktur Utama (Dirut) 
PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah 
Askhara Danadiputra atau Ari Askhara 
karena menyelundupkan komponen 
Harley-Davidson. Keputusan itu diambil 
setelah mempertimbangkan hasil 
pemeriksaan Komite Audit. "Saya sebagai 
Menteri BUMN akan memberhentikan 
Dirut Garuda, dan tentu proses daripada 
ini karena perusahaan publik, pasti ada 
prosedurnya lagi," ujar Erick Thohir." di 
Jakarta, Kamis (5/12). Erick mengatakan 
pemberhentian itu dilakukan lantaran 
proses penyelundupan diduga dilakukan 
secara menyeluruh oleh Garuda Indonesia 
Selain memberhentikan Ari Askhara, Erick 
mengatakan bakal mengusut tuntas kasus 
tersebut. "Kami akan lihat apakah ada 
oknum lain yang tersangkut pada kasus 
ini, ini bukan hanya kasus perdata tapi 
juga pidana karena menimbulkan kerugian 
negara," ujar Erick. "Ketika kita mau 
mengangkat citra dan kinerja bumn tapi 
kalau oknum di dalamnya tidak siap, ini 
yang terjadi." Ini list penumpang Garuda : I 
Gusti Ngurah Askhara atau bisa disapa Ari 
Askhara (Direktur Utama Garuda), I Gusti 
Ayu Rai Dyana Dewi, Iwan Joeniarto 
(Direktur Teknik dan Layanan Garuda), 

Etty Rasfigar, Ratih Agustanti, 
Muhammad Iqbal (Direktur Kargo dan 
Pengembangan Usaha), Retno Bayusari 
Sukradewi, Heri Akhyar (Direktur Capital 
Human), Widyasih Tumono, Diah Seruni 
Rizqiana Wulansari, Lokadita Sedimesa 
Brahmana, Simon Theo Pimpin 
Nainggolan, Satyo Adi Swandhono, 
Nova Wijayanti Ponardi, Muhammad 
Fuad Rasyidi, Sugiono, Martha Emyua 
Taurisia, Judis Priastono Utama, Joe 
Surya, Alberto Blanco Lopez, Laurent 
Jean, Yves Godin. Akhirnya terjawab 
sudah siapa pemilik barang-barang 
mewah yang oleh manajemen Garuda 
sebelumnya sempat mau pasang badan 
lalu menyatakan bahwa itu barang 
karyawannya. "Infonya AA telah 
menginstruksikan (bawahannya) untuk 
mencari motor klasik Harley Davidson 
tipe Shovelhead tahun 70-an pada 
Tahun 2018," ujar Erick di Kantor 
Kementerian Keuangan, Kamis, 5 
Desember 2019. Adapun pembelian, 
tutur dia, baru dilakukan pada April 2019. 
Untuk menebus motor itu, Erik 
mengatakan dilakukan transfer dari 
Jakarta ke rekening pribadi finance 
manager Garuda Indonesia di 
Amsterdam. Kemudian seseorang 
berinisial LJ membantu proses 
pengiriman dan lainnya hingga berakhir 
seperti beberapa waktu belakangan. 
Akhirnya motor dibawa ke Indonesia 
atas nama salah satu pegawainya yang 
berinisial SAS pada penerbangan 
Garuda Indonesia menggunakan 
pesawat Airbus A330-900 pada 17 
November 2019 lalu. Ketua umum 
Indonesia National Air Carriers 
Association atau INACA Denon 
Prawiraatmadja menyayangkan adanya 
pelanggaran kargo gelap yang diangkut 
oleh maskapai penerbangan pelat merah 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 
Pernyataan itu merespons dicopotnya 
Direktur Utama Garuda Indonesia Ari 
Askhara oleh Menteri Badan Usaha Milik 
Negara atau BUMN Erick Thohir karena 
terlibat penyelundupan barang. "Saya 
menyayangkan adanya pelanggaran 
prosedur yang justru terjadi pada flag 
carrier, yaitu Garuda Indonesia," ujar 
Denon dalam keterangan tertulis, Kamis, 

5 Desember 2019. Garuda Indonesia saat 
ini tercatat sebagai anggota INACA. Ari 
Askhara sebelumnya bahkan menjabat 
sebagai Ketua Umum INACA dan baru 
pensiun dari jabatannya di kelompok itu 
pada bulan lalu. Denon tak berharap hal 
yang sama akan terjadi pada masa 
mendatang. Karena itu, ia mengimbau 
seluruh INACA mematuhi peraturan 
penerbangan, khususnya terkait kargo, 
yang ditetapkan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara Kementerian 
Perhubungan. Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Panjaitan mendukung langkah Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick 
Thohir mencopot Direktur Utama PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk. I Gusti 
Ngurah Askhara. Hal ini dianggap Luhut 
sebagai upaya penertiban maskapai 
penerbangan pelat merah itu. Penertiban 
dinilai perlu dalam merespons dugaan 
penyelundupan sepeda motor Harley 
Davidson dan sejumlah barang lainnya 
menggunakan pesawat anyar Garuda 
Indonesia beberapa waktu lalu. 
"Pernyataan Menteri BUMN sudah sangat 
tepat. Saya mendukung upayanya 
menertibkan aparat yang 
menyalahgunakan jabatannya dan 
melanggar sumpah jabatannya,” ujar 
Luhut dalam keterangan tertulis yang 
diterima Tempo, Kamis, 5 Desember 
2019. Kendati demikian, Luhut 
mengatakan ia tetap mengedepankan 
asas praduga tidak bersalah. Pasalnya, 
sebelumnya ia mendapat informasi bahwa 
pemerintah masih menunggu hasil 
investigasi yang dilakukan Bea Cukai 
terhadap komponen sepeda motor dan 
sepeda mewah yang dibawa melalui 
pesawat Airbus tersebut. "Tetapi jika ini 
benar dan dibiarkan saja, hal ini bisa 
mencederai upaya kita yang sedang 
mempromosikan iklim investasi yang baik 
dan transparan di Indonesia," ujar Luhut. 
Kementerian Perhubungan mengatakan 
maskapai Garuda Indonesia bisa 
mendapatkan sanksi bila terbukti bersalah 
dalam kasus penyelundupan satu unit 
motor gede Harley Davidson keluaran 
tahun 1970 an dalam bentuk onderdil dan 
dua unit sepeda Brompton dalam pesawat 
Airbus A33-900Neo yang baru 
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berharap mengetuk pintu hati direksi 
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sepeda," ujar dia. Jika benar yang 
bersangkutan ternyata menyampaikan 
keterangan lisan dan tertulis yang tidak 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
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konsekuensinya,” tuturnya. Kemudian, 
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mengatakan bakal mengusut tuntas kasus 
tersebut. "Kami akan lihat apakah ada 
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sebelumnya sempat mau pasang badan 
lalu menyatakan bahwa itu barang 
karyawannya. "Infonya AA telah 
menginstruksikan (bawahannya) untuk 
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Jakarta ke rekening pribadi finance 
manager Garuda Indonesia di 
Amsterdam. Kemudian seseorang 
berinisial LJ membantu proses 
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5 Desember 2019. Garuda Indonesia saat 
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sepeda mewah yang dibawa melalui 
pesawat Airbus tersebut. "Tetapi jika ini 
benar dan dibiarkan saja, hal ini bisa 
mencederai upaya kita yang sedang 
mempromosikan iklim investasi yang baik 
dan transparan di Indonesia," ujar Luhut. 
Kementerian Perhubungan mengatakan 
maskapai Garuda Indonesia bisa 
mendapatkan sanksi bila terbukti bersalah 
dalam kasus penyelundupan satu unit 
motor gede Harley Davidson keluaran 
tahun 1970 an dalam bentuk onderdil dan 
dua unit sepeda Brompton dalam pesawat 
Airbus A33-900Neo yang baru 
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didatangkan dari Toulouse, Perancis 
pada 17 November lalu. Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi 
mengungkapkan bila ada kargo yang 
tidak tercatat di dalam manifest 
penerbangan, maka maskapai plat 
merah tersebut akan dikenakan denda. 
Dia mengatakan terkait faktor 
keamanan penerbangan, maka harus 
ada pemeriksaan terhadap persetujuan 
penerbangan (flight approval) terkait 
barang yang dibawa dan tercatat. “Saya 
tugaskan Dirjen Perhubungan Udara 
dan Otoritas Bandara I untuk 
melakukan klarifikasi dan apabila ada 
yang dilanggar, tentu ada ketentuan 
yang akan diberikan,” tegas Menteri 
Budi dalam diskusi di Jakarta, Kamis. 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, 
Kemenhub Polana B Pramesti 
menambahkan, adanya penyelundupan 
barang mewah tersebut tidak masuk 
urusan Kemenhub, tapi telah menjadi 
urusan Ditjen Bea dan Cukai. "Itu 
ranahnya bea cukai ya," ujarnya. 
Polana menuturkan, pencopotan Ari 
Askhara sebagai Direktur Utama 
Garuda tidak masalah selama direktur 
kunci (key person) Garuda Indonesia 
masih ada. Sebab, operasional Garuda 
Indonesia masih bisa berjalan selama 
ada direktur kunci itu. "Yang penting 
buat kami sih key person-nya masih 
ada seperti yang lama. Jadi yang kita 
pegang adalah key person-nya, ya. 
Direktur Operasi, Direktur Teknik, dan 
Direktur Safety. Oke itu saja," kata 
Polana di Jakarta, Kamis (5/12/2019). 
Polana mengaku, pihaknya telah 
mendengar laporan adanya 
ketidaksesuaian antara kargo pesawat 
baru Garuda yang diterbangkan dari 
Prancis dengan ketentuan yang 
berlaku. Berdasarkan ketentuan, 
pengiriman pesawat dengan 
penerbangan tidak diperbolehkan untuk 
membawa kargo dan penumpang 
dengan tujuan komersial. Bila memang 
harus, hal itu merupakan bagian dari 
operasional penerbangan, misalnya 
awak tambahan, teknisi, komponen, 
inspektur penerbangan, dan 
sebagainya.  "Laporannya memang ada 
ketidaksesuaian dengan flight approval 

(FA). Tidak sesuai dengan flight yang ada 
manifest di dalam flight (penerbangan) itu. 
Tapi saya belum terima resmi 
laporannya," ungkap Polana. Terkait 
masalah denda Polana mengatakan, 
denda yang mungkin diterima Garuda 
bisa berupa peringatan dan teguran yang 
saat ini masih dievaluasi. “Kami sedang 
klarifikasi terkait berita itu dan mengecek 
adanya potensi dan ketidaksesuaian pada 
muatan tersebut. Kita belum tahu 
sanksinya apa,” kata Polana. Heru 
Pambudi sebagai Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai (DJBC) Kementerian 
Keuangan mengungkapkan, motor Harley 
Davidson yang diselundupkan Garuda 
Indonesia adalah motor bekas. Hal 
tersebut juga dilihat dari suku cadang 
motor dan beberapa sparepart yang 
terlihat sudah usang. Seharusnya motor 
gede (moge) tersebut dilarang untuk 
diimpor. "Moge ini adalah moge bekas 
yang dari si aturan jelas-jelas tidak boleh 
diimpor. Dan saya kira penumpang di 
pesawat itu tentunya kita anggap orang 
yang paham mengenai masalah 
bagaimana mendatangkan barang-barang 
dari luar ke dalam teritori Indonesia," ujar 
dia ketika memberi laporan kepada awak 
media di Jakarta, Kamis (5/12/2019). 
Impor barang bekas telah diatur melalui 
Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) Nomor 76 Tahun 2019 
tentang Ketentuan Impor Barang Modal 
dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB). 
Merujuk pada lampiran Permendag 
tersebut, kode HS untuk onderdil moge  
yang didapati tersebut , yaitu kode 87.11, 
tidak terdapat dalam daftar BMTB yang 
diizinkan untuk diimpor oleh pemerintah. 
Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri 
Ilham Kurniansyah tak ingin berkomentar 
banyak mengenai pencopotan Ari 
Askhara. Alih-alih berkomentar, dia justru 
menghindari awak media dan keluar 
melalui tangga darurat yang terhubung 
dengan Perpustakaan DPR RI seusai 
menghadiri Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) Komisi VIII DPR RI. "Ampun, 
ampun, ampun," ucapnya singkat saat 
awak media mengejarnya setelah 
menghadiri RDP Komisi VIII DPR RI di 
Jakarta, Kamis (5/12/2019). Sama seperti 

Pikri, Vice President Corporate 
Secretary PT Garuda Indonesia Ikhsan 
Rosan juga terlihat menghindari awak 
media. Namun, dia menuturkan, 
pihaknya akan mengikuti apa kata 
Menteri BUMN. Artinya, bila keputusan 
pencopotan sudah dilayangkan, 
pihaknya akan mematuhi sepenuhnya. 
"Ya kita ikut Pak Menteri saja. Pak 
Menteri kan sudah kasih statement 
(pernyataan) ya," ujar Ikhsan seusai 
menghadiri RDP Komisi VIII DPR RI 
yang sama. Padahal Ikhsan 
sebelumnya waktu pertama kali ditanya 
wartawan menyatakan tidak ada 
penyelundupan di dalam pesawat 
Garuda Indonesia yang baru (lihat 
pernyataan Ikhsan diatas). Karier I 
Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra 

atau Ari Askhara di perusahaan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) terancam 
tamat. Padahal, di era Menteri BUMN 
periode 2014-2019 Rini Soemarno, karier 
pria kelahiran 13 Oktober 1971 itu boleh 
dibilang moncer. Sejak 2014 lalu, Ari 
sudah malang melintang di jajaran direksi 
perusahaan plat merah. Puncak karier Ari 
di BUMN terjadi pada September 2018. 
Kala itu Rini Soemarno menunjuk Ari 
menjadi Dirut Garuda Indonesia. Rini 
berharap Ari bisa memperbaiki kinerja 
keuangan maskapai pelat merah itu. 
Pasalnya, saat Ari ditunjuk sebagai dirut, 
rugi bersih Garuda Indonesia tercatat 
sebesar sekitar 175 juta dollar AS, atau 
sekitar Rp 2,45 triliun. Adapun 
pendapatan Garuda Indonesia tercatat 
hanya 38,9 juta dollar AS. Namun, belum 
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lama menjabat sebagai orang nomor 
satu di Garuda Indonesia, Ari langsung 
menghadapi rintangan. Saat itu, pria 
lulusan S2 Administrasi Bisnis Jurusan 
International Finance di Universitas 
Indonesia tersebut harus menghadapi 
protes dari masyarakat terkait 
mahalnya harga tiket pesawat. Di akhir 
tahun 2018, masyarakat menuding 
Garuda Indonesia sebagai pemrakarsa 
kenaikan harga tiket pesawat. Karena 
Garuda menaikan harga tiketnya, 
akhirnya maskapai lain pun ikut-ikutan 
mengambil kebijakan serupa. Pada 24 
April 2019 lalu, Ari mengumumkan 
perusahaan tersebut berhasil mencetak 
laba bersih sebesar 809.840 dolar AS. 

Angka tersebut meningkat tajam dari 
tahun 2017, yang mana maskapai plat 
merah itu merugi hingga 216,58 juta 
dollar AS. Namun, laporan keuangan 
Garuda yang membaik itu ditolak oleh 
dua komisarisnya. Penolakan itu 
berkaitan dengan perjanjian kerjasama 
Garuda dengan PT Mahata Aero 
Teknologi dan PT Citilink Indonesia yang 
diperkirakan menuai kerugian sebesar 
244,95 juta dollar AS. Manajemen Garuda 
Indonesia dituding telah “memoles” 
laporan keuangannya. Laporan keuangan 
itu pun sempat menuai polemik di tengah 
masyarakat. Akhirnya, Kementerian 
Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) melakukan investigasi terhadap 

laporan keuangan maskapai pelat 
merah itu. Hasilnya, dua instansi 
tersebut menemukan adanya 
pelanggaran di laporan keuangan 
Garuda Indonesia tahun buku 2018. 
Setelah menemukan pelanggaran, OJK 
dan Kemenkeu pun memberikan sanksi 
kepada 
Garuda serta 
auditor yang 
mengaudit 
laporan 
keuanganny
a. Sanksi 
diberikan 
setelah 
kedua 
instansi 
tersebut 
memeriksa 
auditor 
terkait 
permasalaha
n laporan 
keuangan 
Garuda Indonesia tahun buku 2018, 
khususnya pengakuan pendapatan 
atas perjanjian kerja sama dengan PT 
Mahata Aero Teknologi yang 
diindikasikan tidak sesuai dengan 
standar akuntansi. Manajemen Garuda 
Indonesia diminta kembali 
mengumumkan kinerja keuangannya di 
tahun buku 2018. Pada laporan 
keuangan yang disajikan ulang 
tersebut, Garuda Indonesia 
mencatatkan rugi bersih sebesar 
175,02 juta dollar AS atau setara Rp 
2,45 triliun dari sebelumnya laba 
sebesar 5,01 juta dollar AS. "Dalam 
kaitan penyajian ulang Laporan 
Keuangan 2018, Garuda Indonesia 
mencatatkan laporan pendapatan 
usaha sebesar 4,37 miliar dollar AS, 
tidak mengalami perubahan dari 
laporan pendapatan sebelumnya," ujar 
VP Corporate Secretary Garuda 
Indonesia M Ikhsan Rosan. Selain 
restatement laporan keuangan tahun 
2018, Garuda Indonesia pun diminta 
untuk melakukan restatement laporan 
keuangan kuartal I-2019 oleh Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Pada laporan 
restatement kuartal I-2019 tersebut, 

Garuda Indonesia tercatat mengalami 
sejumlah penyesuaian pada indikator aset 
menjadi sebesar 4,32 juta dollar AS dari 
sebelumnya 4,53 juta dollar AS. Rupanya 
kasus tersebut juga tak membuat Ari 
dicopot oleh Rini dari Dirut Garuda 
Indonesia. Ari tetap dipertahankan hingga 

Rini 
mengakhiri 
masa 
jabatannya 
sebagai 
Menteri 
BUMN pada 
23 Oktober 
2019 lalu. 
Setelah Rini 
lengser, kursi 
orang nomor 
satu di 
Kementerian 
BUMN 
diduduki Erick 
Thohir. Di 

tangan Erick Thohir pula karier moncer Ari 
di perusahaan pelat merah terancam 
tenggelam. Ari pikir Erick sama dengan 
Rini, yang bisa di negosiasi. Ari pikir 
kompromi-kompromi yang biasa 
dilakukannya bisa menyenangkan 
atasannya. Dan dia tetap dapat 
mempertahankan jabatannya. Dirut 
Garuda yang membandel dan tak mau 
menangkap pesan dan kode keras 
Menteri yang baru. Mungkin dipikirnya 
pesan Pak Erick itu main-main atau dia 
berpikir atasannya masih seperti yang 
dulu. Era Erick yang cerdas dan tegas kini 
menjadi nahkoda untuk membawa 
perubahan di BUMN. Kali ini siap-siap 
giliran Garuda yang akan dirombak total. 
tadinya Erick belum memprioritaskan 
Garuda. Tapi dengan kejadian ini menjadi 
awal perubahan untuk bersih-bersih di 
Garuda Indonesia. Lalu bagaimana kabar 
siapa pemimpin yang akan dimasukkan 
Erick di Garuda? Mudah mudahan Pak 
Erick bisa melirik si Pak Ignasius Jonan. 
Beliau seorang yang cerdas dan 
berintegritas.

Bisa jadi ini langkah 
mempercepat Pak Jonan masuk 
ke Garuda. Semoga.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Umumnya kamu memelihara tanaman 
di luar ruangan. Sebab selain 
menambah keindahan pemandangan, 
meletakka
n tanaman 
di luar 
ruangan 
juga berarti 
membiarka
nnya untuk 
mendapatk
an sinar 
matahari 
sebanyak 
mungkin 
untuk 
bertumbuh
.
Lalu, 
bagaimana jika kamu memelihara 
tanaman di dalam ruangan sebab ada 
beberapa jenis tanaman yang bisa 
mempermanis ruangan di rumah? Well, 
menurut penelitian yang dilansir dari 
boldsky.com, memelihara tanaman 
dalam ruangan mampu memberikan 
manfaat untuk kesehatan, lho. Apa 
saja?
1.Meningkatkan konsentrasi oksigen di 
udara
Memelihara tanaman di dalam ruangan. 
boldsky.com
Tanaman akan menyerap karbon 
dioksida, lalu mengeluarkan oksigen. 
Sehingga dengan menyimpan tanaman 
dalam ruangan, maka konsentrasi 
oksigen di dalam ruangan akan 
bertambah. Kualitas udara membaik, 
begitu pula dengan kesehatan tubuh.
2.Mendinginkan ruangan
Memelihara tanaman di dalam ruangan. 
boldsky.com
Oksigen bukanlah satu-satunya produk 

Manfaat Tanaman Di Dalam Rumah

atau hasil akhir dari fotosintesis. Air juga 
termasuk hasil dari fotosintesis. Oleh 

karena itu 
menaruh 
tanaman di 
dalam 
ruangan 
bisa 
mendingink
an suhu 
ruangan 
yang 
memanas, 
terutama 
saat musim 
kemarau 
datang.
3.Menyarin
g polusi

Memelihara tanaman di dalam ruangan. 
boldsky.com
Menaruh tanaman dalam ruangan 
adalah cara yang baik untuk menyaring 
polutan udara yang memiliki efek buruk 
pada kesehatan. Udara jadi bersih dan 
kesehatanmu meningkat.
4.Mengurangi penyakit
Memelihara tanaman di dalam ruangan. 
boldsky.com
Selain udara kotor yang tersaring, 
tanaman juga mampu menghilangkan 
mikroba atau partikel debu di udara, 
apalagi saat musim hujan datang. 
Alhasil, kesehatan tubuh pun terjaga.
Lalu, contoh tanaman apa saja yang 
aman untuk diletakkan di dalam rumah? 
Menurut penelitian yang dilansir dari 
boldsky.com, kamu bisa meletakkan 
lidah buaya yang berfungsi untuk 
menyerap polutan di udara, daun mint 
yang bisa menyegarkan ruangan, atau 
lavender yang bertugas untuk mengusir 
nyamuk. 
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Apakah kamu sering mengalami gatal, 
bersin, atau mata berair secara terus-
menerus? Jika ya, bisa jadi itu adalah 
reaksi dari alergi.Alergi merupakan 
suatu kondisi dimana sistem kekebalan 
tubuh manusia bereaksi terhadap 
benda asing. Alergi dari setiap manusia 
berbeda-beda. Ada alergi yang levelnya 
biasa saja, ada pula yang mengancam 
nyawa.Dilansir dari boldsky.com, berikut 
adalah jenis alergi yang termasuk 
dalam kategori membahayakan.
1.Alergi nikel
Nikel adalah logam yang banyak 
ditemukan di barang yang kamu 
pegang sehari-hari seperti ponsel atau 
wajan anti lengket. Alergi nikel bisa 
menyebabkan ruam dan peradangan di 
kulit.
2.Alergi perubahan musim
Di negara 4 musim yang setiap 3 bulan 
sekali terjadi perubahan cuaca, 
terkadang muncul alergi bagi beberapa 
orang. Alergi ini bisa menyebabkan 
gejala seperti flu atau gangguan 
pernapasan.
3.Alergi Poison Ivy
Poison Ivy adalah sejenis tanaman 
yang bisa membuat orang mengalami 
alergi ketika menyentuhnya. Alergi 
Poison Ivy memunculkan ruam dan 

Beberapa Jenis Alergi 

peradangan.
4.Alergi antibiotik
Banyak obat antibiotik seperti penisilin 
dan amoxillin yang bisa menyebabkan 
alergi. Gejalanya adalah gatal-gatal, 
ruam, dan demam.
5.Alergi makanan laut
Makanan laut adalah jenis makanan yang 
umum menyebabkan alergi karena 
kontaminasi bahan kimia yang bisa 
dicerna ikan dari air laut. Alergi makanan 
laut menyebabkan ruam kulit dan 
gangguan pernapasan bagi mereka yang 
mengonsumsinya.
6.Alergi debu
Banyaknya polusi membuat orang mudah 
menderita alergi debu yang membuat kulit 
gatal dan penyakit pernapasan.
7.Alergi pendingin udara
Tak banyak yang tahu bahwa pendingin 
udara bisa menyebabkan alergi. Dan 
alergi ini akan muncul pada mereka yang 
menghabiskan waktu berjam-jam di 
ruangan berpendingin udara sehingga 
mengakibatkan masalah pernapasan dan 
kulit kering.
Alergi sebaiknya tidak boleh dipandang 
remeh. Oleh karena itu jika kamu 
mengalami salah satu dari jenis alergi di 
atas, lebih baik segera lakukan tindakan 
medis untuk mengobatinya.

Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi menyebut bahwa Direktur 
Keuangan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk Fuad Rizal ditunjuk jadi 
Pelaksana Tugas Direktur Utama 
Garuda Indonesia, menggantikan 
sementara Ari 
Askhara yang 
dicopot karena 
diduga melakukan 
penyelundupan 
suku cadang 
motor Harley 
Davidson dan 
sepeda 
Brompton."Jadi 
sudah pada 
konfirmasi 
pelaksana tugas 
Dirut adalah 
Direktur 
Keuangan," kata 
Budi Karya 
kepada pers usai 
konferensi pers 
Transport 
Ministers Meeting 
and Related 
Meetings di 
Jakarta, dikutip 
Antara, Jumat 
(6/12).Karena itu, untuk terkait 
pengawasan keselamatan penerbangan 
tidak masalah karena ditangani oleh 
Direktur Operasi dan Direktur Teknik. 
Pernyataan tersebut menanggapi 
kekosongan jabatan yang ada di posisi 
tertinggi organisasi Garuda, terlebih 
saat ini jelang musim ramai Natal dan 
Tahun Baru."Kalau 'safety' 
(keselamatan) adalah domain Direktur 
Operasi dan Direktur Maintenance, jadi 
sudah sesuai dengan kualifikasi, tentu 
keamanan tidak bermasalah," 
imbuhnya.Sementara itu, Ketua Umum 
Asosiasi Perusahaan Penerbangan 
Nasional (Inaca) Denon Prawiraatmadja 
mengatakan tidak ada imbas langsung 
pencopotan Dirut Garuda kepada 
operasional penerbangan.

Direktur Keuangan Jadi Plt Garuda
"Kalau jelang Natal dan Tahun Baru 
enggak ada dampak langsung, 
operasionalnya tetap berjalan seperti 
biasa," katanya.
Pencopotan Dirut Garuda Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Erick 
Thohir 
memberhentikan 
Direktur Utama 
Garuda Indonesia 
Ari Ashkara atas 
penyelundupan 
onderdil Harley 
Davidson keluaran 
1970-an yang 
didatangkan dari 
Prancis. Pemecatan 
tersebut usai Ari 
Ashkara mengaku 
merupakan pemilik 
barang selundupan 
tersebut."Saya 
sebagai 
Kementerian BUMN 
akan 
memberhentikan 
saudara Direktur 
Utama Garuda 
Indonesia," ujar 

Erick di Kantor 
Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 
(5/12).Erick mengatakan, pemecatan Ari 
Ashkara tidak bisa dilakukan secara 
langsung sebab harus melewati proses 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa. Mengingat perusahaan tersebut 
merupakan perusahaan milik publik.
"Untuk proses pemberhentian tidak bisa 
langsung hari ini, nanti ada rapat 
pemegang saham umum. Tapi kita 
langsung menunjuk pelaksana tugas," 
jelasnya.Dia menambahkan, 
Kementerian BUMN sebenarnya 
menginginkan Ari Ashkara 
mengundurkan diri. "Saya tadi pagi 
mengharapkan individu yang terlibat 
mengundurkan diri dari pada dicopot 
dengan tidak hormat. Dari pada malu 
disorot keluarga, tetangga," jelasnya. 
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Amerika

Korea Utara mengancam akan kembali 
menyebut Donald Trump sebagai "pria 
tua pikun" setelah sang Presiden 
Amerika Serikat menyinggung 
Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un "pria 
roket".Di sela-sela KTT NATO, Trump 
mengatakan bahwa opsi militer masih 
tersedia bagi AS untuk merespons 
tindakan Korut jika negara terisolasi itu 
kembali 
menguji 
coba 
senjata 
rudalnya.
Di 
hadapan 
wartawan, 
Trump 
mengklai
m bahwa  
pertahana
n dan 
militer AS 
adalah 
yang 
terkuat di 
dunia dan berharap tidak akan 
menggunakannya terhadap Korut."Dia 
[Kim Jong-un] memang suka 
menembakkan roket ke atas, kan? Itu 
sebabnya saya memanggilnya 'Rocket 
Man," kata Trump di London, Inggris, 
seperti dikutip AFP pada Jumat 
(6/12)."Mudah-mudahan, kami tidak 
harus menggunakan kekuatan militer 
kami, tetapi jika harus, kami akan 
menggunakannya. Jika kami harus, 
kami akan melakukannya," papar Trump 
menambahkan.Merespons pernyataan 
Trump, Wakil Menteri Luar Negeri Korut 
Choe Son Hui menuturkan bahwa 
sebutan Trump menunjukkan 
ketidaksopanan terhadap pemimpin 
tertinggi negaranya."Jika itu 
dimaksudkan untuk mengembalikan 
keadaan sekitar dua tahun lalu ketika 
perang kata-kata [antara AS-Korut[ 
terjadi, pernyataan [Trump] itu akan 
menjadi tantangan yang sangat 
berbahaya," ucap Choe kepada kantor 
berita Korut, KCNA.Pyongyang 

Trump Dan Jong Un Kembali Saling Sindir
menganggap hinaan Trump itu 
menunjukkan bahwa "penyakit pikun 
sang pria tua itu sedang kambuh".Relasi 
AS-Korut kembali renggang setelah 
perundingan denuklirisasi antara Trump 
dan Kim Jong-un tidak juga menemui 
titik terang.Hubungan kedua negara 
sempat membaik pada Juni 2018 lalu 
ketika Trump dan Kim Jong-un 

memutu
skan 
bertemu 
untuk 
pertama 
kalinya 
di 
Singapur
a. 
Pertemu
an 
bersejar
ah itu 
mengha
silkan 
kesepak
atan 

bahwa Korut-AS sepakat untuk memulai 
proses denuklirisasi.Setahun 
sebelumnya, kedua negara saling lontar 
ancaman perang terutama setelah Korut 
menguji coba senjata nuklir untuk 
keenam kalinya. Saat itu, Trump 
menyebut Kim Jong-un sebagai "pria 
roket" dan Korut menyebutnya "pria tua 
pikun".Meski pemimpin kedua negara 
telah sepakat menjalin dialog pasca-
pertemuan perdana, progres pelucutan 
nuklir Korut tak begitu kentara. 
Washington dan Pyongyang bahkan 
masih berselisih pendapat tentang 
penerapan sanksi terhadap Korut.Korut 
menginginkan AS mencabut 
serangkaian sanksi sembari negaranya 
melucuti senjata nuklir dan rudal. 
Namun, Trump berkeras tetap 
menjatuhkan sanksi terhadap Korut 
sampai negara itu benar-benar melucuti 
senjata nuklirnya.Korut bahkan kembali 
menguji coba peluru kendalinya 
beberapa kali pada tahun ini setelah 
vakum selama hampir satu tahun. 

Hubungan Iran dengan Amerika 
Serikat (AS) tak pernah sejalan. Kedua 
negara kerap terlibat ketegangan. 
Baru-baru ini intelijen AS melaporkan 
Iran diam-diam memindahkan rudalnya 
ke Irak untuk mengantisipasi serangan 
AS setelah Presiden Donald Trump 
mengeluarkan rencana 
mempertimbangkan menambah jumlah 
pasukan AS di Timur Tengah untuk 
mengamankan kepentingan 
AS.Ketegangan kedua negara dimulai 
sejak sekitar 65 tahun yang lalu atau 
pada 1953. Dilansir dari BBC, Kamis 
(5/12), pada 1953, intelijen AS dan 
Inggris merancang upaya 
penggulingan Perdana Menteri Iran 
yang terpilih secara demokratis, 
Mohammad Mossadeq. Pemimpin 
sekuler itu berusaha menasionalisasi 
industri minyak Iran.Pada 1979, terjadi 
revolusi Iran. Shah atau pemimpin Iran 
saat itu, Mohammad Reza Pahlevi 
yang didukung AS dipaksa 
meninggalkan negaranya pada 16 

Sejarah Singkat Konflik Iran - AS

Januari menyusul unjuk rasa berbulan-
bulan dan serangan terhadap 
pemerintahannya baik oleh lawan sekuler 
dan maupun konservatif. Dua pekan 
kemudian, pemimpin Islam Ayatollah 
Khomeini kembali dari pelarian. Menyusul 
sebuah referendum, Republik Islam Iran 
dideklarasikan pada 1 April 1979.
Penyanderaan Kedubes AS di Iran terjadi 
pada 1979-1981. Kedubes AS di Teheran 
dikuasai pengunjuk rasa pada November 
1979 dan tawanan Amerika ditahan 
selama 444 hari. Sebanyak 52 tawanan 
terakhir dibebaskan pada Januari 1981, 
bertepatan dengan hari pelantikan 
Presiden AS Ronald Reagan.Enam orang 
Amerika lainnya yang melarikan diri dari 
kedutaan diselundupkan keluar dari Iran 
oleh sebuah tim yang menyamar sebagai 
pembuat film. Peristiwa ini diangkat ke 
layar lebar dengan film berjudul Argo dan 
memenangkan Oscar 2012.Pada 1985-
1986, Iran secara diam-diam mengirim 
senjata ke Iran, diduga sebagai imbalan 
atas bantuan Teheran membebaskan 
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tawanan AS oleh gerilyawan Hizbullah 
di Lebanon. Keuntungan secara ilegal 
disalurkan ke pemberontak di 
Nikaragua, memicu krisis politik bagi 
Reagan.Pada 3 Juli 1988, pesawat 
penumpang Iran Air ditembak jatuh oleh 
kapal perang AS USS Vincennes, 
menewaskan 290 orang di dalam 
pesawat. AS mengatakan pesawat jenis 
Airbus A300 disalahartikan sebagai jet 
tempur. Sebagian besar korban adalah 
peziarah Iran yang akan menuju 
Mekkah.
1.Ketegangan Sepanjang 2000-2015
Pada tahun 2002, Presiden AS George 
Bush menyebut Iran sebagai 'poros 
setan' bersama dengan Irak dan Korea 
Utara. Pidato tersebut memicu protes 
keras di Iran.Pada tahun yang sama, 
kelompok oposisi Iran mengungkapkan 
Iran mengembangkan fasilitas nuklir 
termasuk pengayaan uranium. AS 
menuding Iran mengembangkan proyek 
senjata nuklir, yang disangkal Iran. 
Sanksi dijatuhkan oleh PBB, AS dan 
Uni Eropa terhadap pemerintahan 
presiden ultra-konservatif Mahmoud 
Ahmadinejad. Ini menyebabkan mata 
uang Iran kehilangan dua pertiga 
nilainya dalam dua tahun.Pada 
September 2013, sebulan setelah 
presiden moderat Hassan Rouhani 
menjabat, Rouhani dan Presiden AS 
Barack Obama berbicara melalui 

telepon, pembicaraan pertama kali antara 
pemimpin kedua negara dalam kurun 
waktu lebih dari 30 tahun.Kemudian pada 
2015, setelah berbagai upaya diplomatik, 
Iran menyetujui kesepakatan jangka 
panjang pada program nuklirnya dengan 
sekelompok kekuatan dunia yang dikenal 
sebagai P5 +1 - AS, Inggris, Prancis, 
China, Rusia dan Jerman.Di bawah 
perjanjian itu, Iran setuju untuk 
membatasi kegiatan nuklirnya dan 
mengizinkan para pengawas 
internasional sebagai imbalan atas 
pencabutan sanksi ekonomi yang 
melumpuhkan negara tersebut.
2.2019: Ketegangan Wilayah Teluk
Pada Mei 2018, Presiden AS Donald 
Trump meninggalkan perjanjian nuklir, 
sebelum menerapkan kembali sanksi 
terhadap Iran dan negara-negara yang 
menjalin kerjasama dagang dengannya. 
Hubungan kedua negara memburuk.
AS mengirim kapal induk dan pembom B-
52 ke Teluk karena "indikasi yang 
mengganggu dan meluas" terkait dengan 
Iran. Kemudian, pada Mei dan Juni 2019, 
ledakan menghantam enam kapal tanker 
minyak di Teluk Oman, dan AS menuduh 
Iran di balik serangan tersebut.Dan pada 
20 Juni, pasukan Iran menembak jatuh 
pesawat tanpa awak militer AS di Selat 
Hormuz. AS mengatakan itu di atas 
perairan internasional, Iran mengatakan 
itu di atas wilayah mereka.
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Tanah Air

Airlangga Hartarto kembali didaulat 
sebagai ketua umum Golkar di Munas 
X, Rabu (4/12). Airlangga jadi ketum 
secara aklamasi karena rival 
terkuatnya, Bambang Soesatyo 
(Bamsoet) mundur dari pencalonan.
Bamsoet mundur setelah bertemu 
Aburizal Bakrie (Ical) dan Luhut Binsar 
Panjaitan bersama Airlangga di Kantor 
Kemenko Kemaritiman, beberapa jam 
jelang Munas X dibuka.
Pengamat politik Akar Rumput 
Strategic Consulting (ARSC) Bagus 
Balghi menganalisa, setidaknya 
terdapat dua hal yang menjadi 
penyebab utama mundurnya Bamsoet. 
Tak cuma Bamsoet, Caketum lainnya 
juga ikut mundur pasca keputusan 
Ketua MPR itu.
Bagus menilai, faktor pertama gestur 
politik Presiden Jokowi terkait usulan 
amandemen masa jabatan presiden 
tiga periode. Sebagaimana diketahui 
Presiden Jokowi menolak usulan yang 
sempat digaungkan sejumlah politisi. 
Sebagai Ketua MPR, Bamsoet sempat 
pula disebut-sebut turut merespon 

Bamsoet Mundur Dari Caketum Golkar

wacana ini, meskipun kemudian 
dibantahnya.
Akibat isu ini, Jokowi dengan gestur 
politik yang khas dan keras menyebut 
wacana amandemen terkait periodisasi 
jabatan presiden sampai tiga kali justru 
bisa menjerumuskannya. Hal ini dianggap 
sebagai sebuah komunikasi politik tinggi 
dari Jokowi terkait isu ini yang 
mengurungkan langkah Bamsoet maju 
sebagai calon ketua umum.Faktor kedua 
adalah ketenangan dan sikap akomodatif 
sosok Airlangga Hartarto sebagai ketua 
umum dalam menghadapi situasi partai 
yang memanas.
"Kita bisa melihat, di awal sempat banyak 
tuduhan ditujukan ke kubu Airlangga, 
mulai dari intervensi istana, isu munas 
tidak demokratis, kemunduran prestasi 
partai dan seterusnya. Tapi Airlangga 
Hartarto sebagai ketum mampu 
membuktikan sekaligus menunjukkan 
gaya kepemimpinan yang tenang, santun, 
terbuka dan konsensual. Namun juga 
jelas dan tegas dalam membangun 
komunikasi kepada berbagai faksi 
internal di Golkar," kata Bagus saat 
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Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta 
menemukan anggaran Dinas 
Pendidikan yang berada di lingkup 
Komisi E yang dinilai kurang tepat. Ada 
anggaran 
pembangun
an 
Laboratoriu
m Fisika 
dan Kimia 
untuk 
pembangun
an unit baru 
Sekolah 
Menengah 
Kejuruan 
(SMK) 
Pariwisata 
74."Padahal 
untuk SMK 
Pariwisata, 
tidak 
diperlukan 
sama sekali 
laboratorium 
Kimia dan 
Fisika", kata 
anggota 
Komisi E 
DPRD DKI 
F-PDIP, Ima 
Mahdiah, kepada wartawan lewat 
keterangan persnya, Jumat 
(6/12/2019).
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok) ini sempat menanyakan hal 
tersebut saat rapat pembahasan 
RAPBD dengan Dinas Pendidikan di 
Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 
(5/12) kemarin. Ima mengatakan PDIP 
DKI Jakarta terus melakukan 
penyisiran anggaran pasca 
ditandatanganinya MoU KUA dan 
PPAS antara eksekutif dengan 
legislatif pekan lalu.Menurut Irma, 
jawaban dari Dinas Pendidikan kurang 
masuk akal karena yaitu pembuatan 
laboratorium untuk sains terapan. 
Setelah diselidiki, ditemukan anggaran 
untuk sains terapan juga di program 

Ditemukan Lagi Anggaran Janggal DKI
lainnya."Fraksi PDI Perjuangan sepakat 
untuk memperluas jumlah pembangunan 
unit sekolah baru, namun dengan 
anggaran yang masuk akal dan tidak 

terkesan 
dibuat 
dengan tidak 
cermat dan 
copy-paste," 
ucap Ima.
Ima 
menjelaskan 
hal ini bisa 
ditemukan 
karena 
setelah 
dilakukan 
penyisiran, 
ditemukan 
bahwa 
anggaran 
pembuatan 
sekolah baru 
khusus untuk 
SMK 
Pariwisata 74 
jumlah 
anggarannya 
mencapai 
Rp106.157.6
68.120,00 

jauh lebih tinggi dari pembangunan 
sekolah lainnya.Ima menangkap kesan 
bahwa anggaran yang dibuat bersifat 
copy-paste, tidak berdasarkan kebutuhan 
yang dibutuhkan masing-masing 
kegiatan, dalam hal ini terkait dengan 
pembangunan sekolah baru.
Selain itu, masih banyak permasalahan-
permasalahan lainnya, diantaranya 
masalah rehabilitasi sekolah, masih 
ditemukan banyak anggaran renovasi 
sekolah nilainya sama dengan anggaran 
rehab ulang gedung sekolah, jelas ini 
harus dikaji ulang agar anggaran Dinas 
Pendidikan bisa menjadi jauh lebih 
berkualitas. Terkait dengan hal ini, Dinas 
Pendidikan sepakat untuk memperbaiki 
anggaran rehabilitasi sekolah dan akan 
menghilangkan anggaran pembangunan 
laboratorium Fisika dan Kimia tersebut.
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Airlangga Hartarto kembali didaulat 
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Bamsoet Mundur Dari Caketum Golkar
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dihubungi wartawan, Kamis 
(5/12).Bagus juga melihat gejala 
menguatnya rasionalitas, kebijaksanaan 
dan kedewasaan berpolitik dari kader-
kader Golkar di Munas tahun ini.
Meskipun godaan politik uang cukup 
tinggi dalam Munas, kata dia, kader 
Golkar mampu membuktikan 
kedewasaan dan rasionalitas yang 
bijaksana dalam berdemokrasi. 
Terutama menjaga stabilitas partai dan 
kebutuhan menjaga kedekatan dengan 
pemerintah.
"Bagaimanapun kedekatan terhadap 
pemerintah yang berkuasa adalah dan 
akan selalu menjadi isu utama Golkar," 
jelas Bagus.

Sementara itu, Pengamat Politik dari 
Universitas Jenderal Soedirman Indaru 
Setyo Nuprojo memuji aspek kedewasaan 
dan kenegarawanan sosok Bamsoet. 
Selanjutnya, rekonsiliasi antara Airlangga 
dan Bamsoet menjadi ukuran dari 
kedewasaan dan kebijaksanaan partai 
sebesar Golkar."Munas Golkar ini disorot 
oleh semua kekuatan politik yang ada. 
Saya pikir mereka tidak akan 
sembarangan melakukan upaya-upaya 
yang memperburuk nilai jual Golkar ke 
depan. Implementasinya adalah 
bagaimana nantinya bentuk 
kepengurusan DPP Partai Golkar mampu 
menampung berbagai faksi di posisi-
posisi startegis," tutupnya. 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) Abhan menginginkan 
agar lembaganya memiliki kewenangan 
seperti yang dimiliki Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
menangani tindak pidana pemilu. 
Menurut Abhan, jika Bawaslu memiliki 
kewenangan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan seperti KPK, maka 
penegakan hukum pidana pemilu akan 
efektif."Tentu itu yang kami harapkan 
memang kewenangan penyidikan dan 
penuntutan ada di Bawaslu sehinga 
lembaga ini mempunyai penyidik dan 
penuntut sendiri," ujar Abhan di sela-
sela acara Konferensi Nasional 
Pengawasan dan Penegakan Keadilan 
Pemilu di Grand Sahid Jaya, Jakarta, 
Kamis (5/12/2019).Abhan mengatakan 
penanganan tindak pidana pemilu saat 
ini dilakukan oleh Sentra Penegakan 
Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di 
dalamnya terdiri dari Bawaslu, Polri, dan 
Kejaksaan. Namun, kata Abhan, Sentra 
Gakkumdu ini hanya menjadi forum dari 
institusi berbeda dengan masing-masing 
kepala."Ini (Sentra Gakkumdu) satu 
forum, tetapi kepalanya (berbeda-beda), 
jadi tidak efektif. Kalau mau efektif, 
catatan kami di Sentra Gakkumdu, ya, 
satu kepala saja, yaitu Bawaslu," terang 

Bawaslu Ingin Punya Wewenang Seperti KPK

dia.Abhan membandingkan dengan 
keberadaan KPK yang menjadi lembaga 
mandiri dalam menangani tindak pidana 
korupsi. Meskipun sebagian penyelidik 
dan penyidik di institusi KPK berasal dari 
polisi, mereka tetap satu kepala, yakni 
pimpinan KPK."Jadi, perintah sprindik-nya 
dari Bawaslu. KPK sprindik dari pimpinan 
KPK. Kalau (sekarang) Gakkumdu, 
sprindik-nya dari Kapolri. Kalau Bawaslu 
provinsi dari Kapolda. Bawaslu 
kabupaten/kota dari Kapolres," kata 
dia.Lebih lanjut, Abhan mengatakan jika 
kewenangan Bawaslu diperluas seperti 
KPK, maka Bawaslu bisa memperkuat 
sumber daya manusia dengan meminta 
penyidik dari kepolisian. Namun, kata dia, 
penyidik yang diperbantukan ke Bawaslu 
nantinya harus melepaskan jabatan di 
kepolisian.
"Sementara ini, Gakkumdu, (polisi) hanya 
piket saja di kami. Karena perintahnya 
tetap di polisi. Kami memminta penyidik 
dari polisi, namun dia orang Bawaslu. Itu 
yang ideal," ujarnya.
Bawaslu, kata Abhan, bakal menjadikan 
perluasan kewenangan Bawaslu di Sentra 
Gakkumdu sebagai salah usulan revisi 
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 
meski keputusannya bergantung kepada 
para pembuat undang-undang.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Sebanyak 107 nisan di sebuah taman 
pemakaman Yahudi di dekat Strasbourg, 
Prancis dirusak. Pusara itu dicoret 
dengan lambang swastika yang identik 
dengan simbol Partai Nazi dan diduga 
dilakukan kelompok sayap kanan.
Dikutip CNN, Kamis (5/12), Menteri 
Dalam Negeri Prancis, Christophe 
Castaner, mengecam aksi itu dengan 
menyebutnya sebagai tindakan anti-
Yahudi tersebut mengerikan. Dia 
mengunjungi taman pemakaman Rabu 
(4/12) pagi waktu setempat."Saya ingin 
mengatakan sesuatu kepada mereka 
yang berpikir dapat pergi ke sini di 
tengah malam dan merusak kenangan 
bagi mereka yang telah dikubur di sini. 
Merusak kenangan Republik Prancis 
kami. Saya ingin memberi tahu mereka 
bahwa kami tidak akan membiarkan 
mereka sendiri dan kami akan 
menindaklanjuti," katanya.
Dia kemudian mengumumkan 
pembentukan sebuah lembaga untuk 
memerangi kebencian. Dia menyatakan 
kepolisian telah membuka investigasi 
terhadap kasus ini.

Ratusan Makam Yahudi Dirusak

Presiden Emmanuel Macron ikut 
mengutuk tindakan perusakan tersebut 
dalam sebuah cuitan di akun Twitter 
pribadinya pada Selasa sore."Anti-
Yahudi adalah kejahatan dan kita akan 
memeranginya, di Westhoffen, dan di 
seluruh tempat, sampai mereka yang 
telah meninggal bisa beristirahat dengan 
tenang," ujarnya.Daerah Alsace telah 
mengalami serangkaian insiden anti-
Yahudi selama beberapa tahun terakhir. 
Pada Februari lalu, 96 makam dirusak 
oleh coretan swastika di desa 
Quatzenheim.Daerah di pedesaan 
Prancis kerap menjadi basis kelompok 
sayap kanan yang anti-Yahudi.Sekitar 
500 ribu masyarakat Yahudi bermukim di 
Prancis. Hal itu menjadikan mereka 
negara dengan jumlah komunitas Yahudi 
terbesar di Eropa.Berdasarkan data 
pemerintah Prancis, masyarakat Yahudi 
di negara tersebut telah melihat adanya 
peningkatan terhadap tindakan 
permusuhan sebesar 74 persen, dengan 
jumlah laporan yang masuk sebesar 311 
pengaduan pada 2017 dan 541 laporan 
pada 2018.

Internasional
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Pembuat aplikasi video TikTok digugat 
di Amerika Serikat. Aplikasi itu dianggap 
telah mengirim "data pengguna" dalam 
jumlah besar ke China.Gugatan yang 
berisi tudingan terhadap perusahaan 
"diam-diam" mengambil konten tanpa 
persetujuan 
pengguna.Perus
ahaan 
Bytedance 
pemilik aplikasi 
berbasis di 
Beijing ini 
memiliki jumlah 
pengguna yang 
fantastis di 
AS.Tiktok adalah 
aplikasi yang 
digunakan untuk 
membuat video 
berdurasi 15 
detik, biasanya 
melibatkan 
sinkronisasi bibir ke lagu, komedi, dan 
trik mengedit yang berbeda.Popularitas 
platform ini sebenarnya telah meledak 
dalam beberapa tahun terakhir, 
sebagian besar penggunanya adalah 
kalangan remaja - dewasa berkisar 
umur 20 tahunan.
Pengumpulan data pribadi
TikTok diprediksi memiliki sekitar 
setengah miliar pengguna aktif di 
seluruh dunia.Namun, platform ini 
sedang menghadapi tekanan di 
Amerika Serikat terkait masalah 
pengumpulan data pribadi dan 
sensor.Dilansir BBC, Gugatan diajukan 
di pengadilan California minggu lalu 
mengklaim TikTok "secara diam-
diam...disedot dan ditransfer ke server 
di China sejumlah besar data pengguna 
pribadi dan yang dapat diidentifikasi 
secara pribadi."Hal ini diduga bahwa 
data tersebut dapat digunakan untuk 

Mahasiswa AS Gugat TikTok
mengidentifikasi profil serta melacak 
pengguna di AS "sekarang dan di masa 
yang akan datang."Seorang mahasiswa 
yang berasal dari California, Misty Hong, 
menjadi penggugat dalam kasus ini. Hong 
mengklaim dia mengunduh aplikasi pada 

tahun ini, tetapi 
tidak bisa 
membuat akun 
TikTok.Beberapa 
bulan kemudian 
dia menuduh 
firma itu telah 
membuat akun 
untuknya, dan 
"diam-diam" 
mengambil draft 
video yang dia 
buat tetapi tidak 
pernah 
bermaksud 
untuk 

mempublikasikannya.Data itu dikirim ke 
dua server di China, didukung oleh 
Tencent dan Alibaba.Gugatan tersebut 
juga berisi argumentasi TikTok yang 
mendapat untung dengan cara yang tidak 
adil dari "pengambilan rahasia' data 
pribadi. Kemudian data itu digunakan 
untuk mendapatkan "pendapatan dan laba 
iklan bertarget besar."TikTok tidak 
langsung menanggapi permintaan untuk 
memberikan komentar.Rabu kemarin, 
pihak TikTok meminta maaf kepada 
remaja asal Amerika Serikat karena telah 
menghapus videonya.
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