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Money Grams $1 = Rp 13.667.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 14.086.-

Edisi 124512/18/19

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Beginilah dagelan dan komedi putar 
sekelas Ibu Kota yang tak ada di 
provinsi dan kota manapun di dunia ini. 
Anies yang mengumbar bahwa Jakarta 
adalah kota yang 'powerful” itu 
memang benar 
adanya. Sang 
gubernur bisa 
suka suka bikin 
kesalahan dan 
kesalahan itu 
dilimpahkan ke 
anak buahnya. 
Sebuah 
kekonyolan dan 
kelucuan sedang 
terjadi di DKI 
Jakarta. Yang 
sebenarnya tidak 
terjadi kalau Anies melakukan 
pekerjaannya dengan baik. Tapi, ya 
kita tahu sendiri lah cara kerja Anies 

bagaimana. Anak buahnya (sengaja?) 
dibiarkan kerja sendiri? Dan nanti kalau 
ada yang nanya, baru Anies bilang akan 
cek dulu, seperti biasa kan? Gubernur kok 
nggak tahu anak buahnya kerjain apa? 

Previously, on Anies 
Blames..Perdana di 
Indonesia, only on 
Jakarta. Kita punya 
Gubernur paling 
jago menata kata, 
ketika ada 
kesalahan maka dia 
langsung punya 
solusinya. 
"Menyalahkan 
orang lain selain 
dirinya" Anies 

pernah berkata sebelumnya, narasi dulu 
sebelum kerja. Ya beginilah hasilnya, 
semua serba teori tanpa pernah praktek, 
ketika prakteknya gagal maka Anies akan 

Penghargaan Diskotik
Colosseum Batal
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dengan mudahnya melempar batu 
sembunyi tangan dengan menyalahkan 
siapapun dibawahnya. Sudah 2 tahun 
dia menjabat sebagai Gubernur, tapi 
setiap ada masalah, Anies paling 
sering menyalahkan Gubernur 
sebelumnya. Jelas kita boleh bertanya, 
apa saja yang sudah Anies lakukan 
selama ini? Makan gaji buta negara? 
Atau menghambur hamburkan uang 
bersama para jajarannya? Pemberian 
penghargaan Adhikarya Wisata kepada 
diskotik Colosseum oleh Pemprov DKI 
Jakarta terus menuai polemik. Sebuah 
diskotik yang sudah mendapatkan 
peringatan dari BNNP DKI Jakarta itu, 
ternyata mendapatkan sebuah 
penghargaan bergengsi dari Pemprov 
DKI Jakarta. Setelah viral berita bahwa 
Anies memberikan penghargaan 
kepada diskotik dan club malam 
Colosseum dengan tanda tangan 
beliau di bawahnya, dia mendadak 
mencabutnya kembali. Pemberian 
penghargaan dari Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta kepada Diskotik 

Colosseum menuai kontroversi di dunia 
maya khususnya Twitter setelah sebuah 
akun @ayudh69 memposting plakat 
penghargaan kepada Colosseum Jakarta. 
Plakat tersebut merupakan penghargaan 
Adikarya Wisata dari Pemprov DKI Jakarta 
yang ditandatangani oleh Anies 
Baswedan. "Selamat utk diskotik 
Colosseum Jakarta, mendapat 
penghargaan Adikarya Wisata dari 
Gubernur," tulis akun tersebut sembari 
menandai akun Anies dan memberikan 
simbol jempol. Postingan tersebut menuai 
banyak komentar pro dan kontra. Ada 
yang mempertanyakan kepada Anies soal 
wisata halal. "Ini dia yang namanya wisata 
syariah nan halal," tulis @FPurwatmo. 
Menanggapi hal tersebut Pelaksana Tugas 
(Plt) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Alberto Ali mengatakan bahwa 
penghargaan kepada tempat hiburan 
malam Colosseum Jakarta dalam 
Anugerah Adikarya Wisata 2019 sebagai 
nominasi Hiburan dan Rekreasi khususnya 
kategori kelab malam. Sebetulnya apa 
yang terjadi? Mengapa bisa mendadak 
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balik badan? Alasan demi alasan pun 
dikeluarkan. Apalagi kita bicara tentang 
sebuah penghargaan Adikarya Wisata 
yang disampaikan pakai acara yang 
cukup marak di hotel besar, JW 
Marriott Hotel. Masak Anies nggak 
tahu? Apa memang begitu cara 
kerjanya Pemprov DKI jaman now? 
Nggak jelas, nggak beraturan, nggak 
pakai arahan? Mau salahin gubernur 
lama lagi? Sudah kelamaan, sudah 
bertengger 2 tahun di posisi gubernur, 
masak Anies mau salahkan gubernur 
lama lagi? Soal Colosseum, Anies 
yang kini menarik penghargaan itu. 
Beragam pembelaan muncul sebagai 
upaya pembenaran. Tapi apapun 
pembenaran yang dilakukan itu, tetap 
tak terasa masuk akal dan justru malah 
membongkar aib yang lebih parah! Kita 
ambil contoh cara menghindar Anies 
soal tanda tangan itu adalah cetakan. 
Menurut klaim terakhir, yang 
mengesahkan itu adalah dinas 
pariwisata Pemprov DKI. Dengan 
alasan "cetakan tanda tangan" maka 
Anies dianggap bersih tidak melakukan 
pemberian penghargaan. Hal ini 
harusnya blunder besar. Artinya, 
kebijakan apapun yang ada di DKI 
Jakarta, itu semuanya bisa dilakukan 
tanpa seizin Anies. Bermodalkan tanda 
tangan cetakan basah, maka semua 
kontrak bisa disetujui. Ajaib kan, masak 

anies katanya tidak tahu tanda tangan itu. 
Artinya tanda tangan itu palsu atau tidak 
diketahui anies. Lain lagi cerita 
sekretarisnya. Sekretaris Daerah DKI 
Jakarta Saefullah mengatakan : 
“Berdasarkan fakta di lapangan maka 
penghargaan kepada Adhi Karya Wisata 
kepada Colosseum dibatalkan,” kata 
Saefullah. Katanya lagi penghargaan 
dicabut karena ada laporan dari BNNP 
DKI Jakarta. Saefullah juga 
menyampaikan sesuatu yang lucu. Bahwa 
tanda tangan Anies di surat atau piagam 
penghargaan itu adalah hasil cetakan. 
Pemprov DKI mencabut penghargaan 
Adhi Karyawisata yang sudah diserahkan 
kepada Diskotik Colosseum dengan 
alasan ada laporan dari Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta 
yang dikeluarkan tanggal 8 September 
menyebutkan jika Colosseum menjadi 
salah satu diskotik yang mendapat 
perhatian khusus karena kasus narkotika. 
"Jadi proses ini semuanya ada di Dinas 
Pariwisata dan Budaya. Berdasarkan fakta 
di lapangan maka penghargaan Adhi 
Karya Wisata kepada Colosseum 
dibatalkan," kata Saefullah selaku Sekda 
Provinsi DKI di Balai Kota DKI Jakarta, 
Senin, 16 Desember 2019. 

Kaji ulang, cabut, hingga tanda 

Sekda berjanji 
bahwa kedepannya prosedur pemberian 
penghargaan Adikarya Wisata harus 
ditinjau agar tidak terjadi kesalahan yang 
sama. 
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tangan bukan asli langsung dari Anies 
adalah ragam pembelaan yang keluar 
dalam tempo yang sesingkat-
singkatnya, hanya selang beberapa 
jam. Sebenarnya, soal Colloseum itu di 
awal sudah sempat dibantah, 
penghargaan diberi karena statusnya 
disana bebas Narkoba, dan lihatlah 
sekarang, mereka mengklaim hal yang 
berbeda. Bahwa sekarang mereka 
mengatakan di Colloseum itu pernah 
ada Narkoba. Miris tapi nyata mereka 
merubah 180 derajat total cerita. 
segampang itu mereka jilat ludah yang 
sudah dilepas ke tanah. Ya, semua itu 
normal, memang begitulah mereka 
kalau sudah terpojok tak bisa 
melawan, jurus satu-satunya adalah 
membantah pernyataannya sendiri. 
Padahal tahu sendiri diskotik 
Colosseum pada tanggal 8 September 
2019 pernah di razia kedapatan 
narkoba. Disebut bahwa Colosseum 

mendapat perhatian khusus karena kasus 
narkotika. Deputi Pemberantasan BNN, 
Irjen Arman Depari, belakangan 
menyampaikan pada media pada hari 
Minggu kemarin (15/12), bahwa BNNP 
DKI Jakarta pernah merazia Diskotik 1001 
Jakarta atau Colosseum pada September 
2019. Dari sana, sebanyak 34 pengunjung 
dinyatakan positif narkotika 

Berdasarkan hasil tes urine 
yang dilakukan petugas. 

19 orang di 
antaranya laki laki dan 15 orang 
perempuan. 

Dalam 
keterangannya, Kepala BNNP DKI Brigjen 
Tagam Sinaga mengatakan, pihaknya 
sudah memberikan rekomendasi ke Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan terkait 
temuan itu. "Sejak beberapa pekan lalu 
surat rekomendasi sudah kami berikan. 
Seperti yang sudah-sudah, kalau ada 
narkoba pasti akan dilakukan penutupan," 
kata Tagam dalam keterangan tertulisnya. 
Jika melihat Pasal 54 Ayat (1) Peraturan 
Gubernur DKI Nomor 18 Tahun 2018, 
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dinyatakan bahwa setiap manajemen 
perusahaan pariwisata yang terbukti 
melakukan pembiaran terjadinya 
peredaran, penjualan dan pemakaian 
narkotika dan/atau zat psikotropika 
lainnya di lokasi tempat usaha 
pariwisata dalam 1 (satu) manajemen 
dilakukan pencabutan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata (TDUP) secara 
langsung. Pencabutan izin usaha ini 
dilakukan tanpa melalui tahapan 
sanksi teguran tertulis pertama, 
teguran tertulis kedua, teguran tertulis 
ketiga, dan penghentian sementara 
kegiatan usaha. Dan ketika mendapat 
penghargaan pun waktu itu dibela oleh 
ketua GNPF Ulama Yusuf Muhamad 
Martak. Penetapan diskotik 
Colosseum sebagai penerima 
penghargaan Adhikarya Wisata itu 
dianggap hal yang lumrah oleh Ketua 
GNPF ulama, Yusuf Muhamad Martak. 
Menurut Yusuf pemberian 
penghargaan itu karena diskotik 
Colosseum telah memberikan 
kontribusi pendapatan daerah serta 

memberikan lapangan kerja. Tetapi 
sebagai seorang yang sangat menentang 
maksiat, pembelaan Yusuf Martak tentu 
sangat aneh sekali. Karena Yusuf tidak 
melihat penghargaan itu dari segi moral 
tetapi dari segi ekonomi. Ini adalah 
sebuah pembelaan di luar kebiasaan 
GNPF ulama yang sering 
mengatasnamakan moral dan agama. 
Tidak tahu apa yang akan terjadi, jika 
Ahok yang memberikan penghargaan 
tersebut kepada diskotik Colosseum. 
Kemungkinan besar GNPF ulama akan 
menerjunkan pasukannya untuk 
mendemo Ahok. Dan mereka akan 
berbicara tentang moral dan agama. 
Demonya pun akan berjilid-jilid. Lain 
perlakuan yang diberikan GNPF kepada 
Anies Baswedan. Mereka meninggalkan 
segi moral yang selama ini mereka 
junjung tinggi. Hal ini dapat kita maklumi 
karena Anies adalah gubernur pilihan 
mereka. Gubernur yang seiman dengan 
mereka. Meski salah, tetap harus dibela. 
Yusuf Martak sudah mengarang narasi 
membela Anies. Dia menilai tidak 
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masalah apabila Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan mengapresiasi pelaku 
usaha dengan memberikan 
penghargaan, karena dinilai mampu 
meningkatkan perekonomian ibu kota. 
Sangat indah dan mantap narasi Yusuf 
Martak yang memberikan pembelaan 
kepada Gubernur DKI yang sangat 
militan mereka dukung sebelum 
menjadi Gubernur DKI. Menurutnya, 
penghargaan itu juga diberikan kepada 
31 nominasi lainnya dan bukan baru 
kali ini saja. Jadi wajar dan harus 
didukung kan? Apalagi ditambah 
alasan yang masuk akal dari 
Disparbud bahwa Diskotik Colloseum 
itu ikut memberi andil dalam dunia 
pariwisata Jakarta. Apapun langkah 
Gubernur DKI harus diapresiasi dan 
didukung maksimal. Sejatinya masalah 
ini seharusnya sudah aman. Dari sisi 
moral atau akhlak, sudah ada GNPF 
yang melakukan pembelaan. Sehingga 
semua sudah berjalan dengan 
semestinya. Tapi di ending, isu soal 
defisit anggaran Pemprov dikaitkan 
dengan pemberian award bagi diskotik 
itulah yang jadi memberatkan citra. 
Bahwasanya Anies harus tetap dijaga 
citranya, sesuai branding saat awal 
kampanyenya. Tak mau makan uang 
haram, walau harum sejatinya. Hanya 
karena ada netizen yang 

mempublishnya akhirnya ada yang 
tertawa-tawa. Karena netizen begitu 
cekatan, akhirnya penghargaan itu pun 
jadi ramai dibahas dan bahkan FPI serta 
para kadrunnya pun bereaksi, padahal 
sebelumnya pak Martak Lapindo 
memberikan apresiasi pada penghargaan 
itu. Sayang baru saja didukung eh si 
Anies langsung berubah haluan dan 
pikiran. Karena begitu ramainya 
pemberitaan ini dan mendapatkan hujatan 
dari masyarakat juga, akhirnya dicabut 
lagi dan dikatakan bahwa itu bukan tanda-
tangan basah, artinya supaya ada yang 
bisa disalahkan. Lalu selanjutnya 
diberitakan pengusutan siapa saja yang 
terlibat dengan masalah ini. Pihak 
Pemprov DKI padahal sudah mengarang 
bebas dengan mengatakan bahwa tanda 
tangan di plakat ke Colloseum itu bukan 
asli tapi hanya cetakan. Pemprov juga 
ikutan cuci tangan tapi terbongkar 
ngelesnya itu bahkan dipreteli dan 
diekspos sendiri oleh Anies. Saefullah 
sudah mengklarifikasi bahwa tanda 
tangan yang tercantum dalam sertifikat 
tersebut bukan tanda tangan basah, atau 
tanda tangan asli dari Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan. Ya mau basah 
mau kering namanya tetap tanda tangan 
Gubernur ya tetap asli dong. Alasan 
sekretaris yang basi dipakai sebagai 
pembelaan untuk membatalkan 

penghargaan ke Colloseum adalah 
informasi dari Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) DKI Jakarta. Dalam 
laporannya, Diskotik Colosseum disebut 
menjadi salah satu lokasi yang dipantau 
terkait 
peredaran 
narkotika. 
Padahal 
masalah BNNP 
itu sudah bulan 
september 
artinya sudah 2 
bulan lalu. 
Masak Anies 
tidak tahu. 
Rasanya 
penemuan 
narkoba atau 
prostitusi di 
dalam kelab 
malam 
tersebut, bukan 
jadi alasan 
utamanya dari 
pencabutan 
Adhi Karya 
Wisata. 
Mengapa? 
Karena 
penemuan 
BNN itu sudah 
lama terjadi. Ini 
murni politik 
dan 
keberpihakan. 
Setelah 
didesak dan 
ditanya 
wartawan Anies secara polos 
mengklarifikasi dan ikut mengakui tanda 
tangan kering di plakat ke Colloseum itu 
tanda tangannya. Anies menampar dan 
membantah dirinya sendiri dan pejabat 
di jajarannya. Makin ketahuan tidak 
becusnya Anies dan bisa jadi panik 
besar melanda gegara ada ancaman 
dari masyarakat. Anies Baswedan 
sudah menyatakan bahwa tanda tangan 
yang ada di plakat penghargaan 
Adikarya Wisata 2019 bukan bentuk 
pemalsuan. Menurutnya, tanda tangan 
itu layaknya ijazah ataupun dalam surat 

izin mengemudi. "Rektor kan tanda 
tangan cetak, kalau SIM kan cetak. Jadi 
bukan pemalsuan, cuma itu tanda 
tangan yang dilakukan secara banyak, 
untuk penghargaan," katanya di Gedung 

BNNP DKI 
Jakarta, 
Selasa 
(17/12). Nah, 
sudah 
mengakui 
tanda 
tangannya 
sendiri lah 
masalahnya 
apalagi? 
Malah setelah 
tanda 
tangannya 
tertera kok 
masih kembali 
ke sifat dan 
kebiasaan 
lamanya yang 
klasik yaitu 
lepas tangan. 
Jurus lepas 
tangan Anies 
itu menjadi 
viral karena 
berbarengan 
dengan dia 
mendemokan 
aksi lepas 
tangan ketika 
bersepeda 
maka dia juga 
ikut lepas 
tangan untuk 

setiap permasalahan yang menyeret 
dirinya di Jakarta. Sebetulnya tidak ada 
yang salah dengan klub malam maupun 
hiburan asalkan sesuai dengan 
peraturan yang sudah disepakati 
bersama misalnya tidak ada narkoba 
dan preman atau hal-hal yang 
melanggar undang-undang. Malahan 
sebetulnya pemberian penghargaan 
Adhi Karya Wisata kepada Colosseum 
dari Anies Baswedan ini tidak ada yang 
menyalahi aturan. Kita sekarang tahu 
dan melihat bagaimana Anies mendadak 
plin-plan dan terlihat emosi di dalam 
gerakannya. Kenapa dikatakan emosi? 
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Jelas karena orang ini benar-benar 
mempertontonkan sebuah tindakan 
yang umumnya dan lumrahnya di 
kerjakan oleh orang ketika mereka 
marah. Ketika orang lagi terkena 
emosi, keputusan mereka sering 
berubah-ubah dan statement mereka 
berbelit-belit, seperti orang lagi 
kebingungan dan lari dari masalah. 
Persis kayak Anies bukan? Secara 
psikologi, diduga Anies Baswedan 
sedang menghadapi sebuah 
permasalahan yang cukup serius. 
Mungkin saja orang ini sedang panik 

karena kehilangan dukungan dari orang 
orang yang mendukungnya. Mungkin juga 
ia sedang menghadapi permasalahan 
politik di dalam relasinya dengan DPRD 
DKI Jakarta seperti membuang TGUPP 
atau menggunakan biaya operasional 
gubernur untuk membiayai mereka 
ketimbang APBD. Ada kemungkinan yang 
lain seperti relasinya dengan kader kader 
PSI yang memperjuangkan hak rakyat 
dengan memperlihatkan keterbukaan. 
Dan Anies kepanasan dan tidak bisa 
bergerak banyak kecuali hanya ngoceh-
ngoceh di media. Jadi tindakannya dalam 
memberikan tanda tangan untuk 

penghargaan adikarya wisata dan juga 
pencabutan penghargaan tersebut, 
merupakan tindakan yang diduga emosi. 
Kalau caranya begini terus, layakkah 
Anies memimpin DKI Jakarta? Namanya 
bau kebobrokan yang sudah viral 
makanya mau menutupi dengan alasan 
yang dianggapnya cerdas dan masuk 
akal tapi kok 
malah 
semakin tak 
masuk di 
akal. Terlihat 
sekali jajaran 
Pemprov 
sangat abal-
abal dalam 
menangani 
ketidakbecus
annya sendiri. 
Inilah era 
pemimpin 
narasi yang 
akhirnya 
menularkan 
semangat 
narasi yang 
makin basi 
dan amis 
tanda jajaran 
Anies itu 
persis 
junjungannya, 
hanya main retorika manis dan narasi 
abis. Dengan adanya pencabutan 
penghargaan ke Colloseum maka Anies 
juga makin mengukuhkan dirinya 
sebagai Gubernur Labill dan Gubernur 
Bongkar Pasang. Lihat saja bagaimana 
dia membongkar pasang trotoar di 
Jakarta, bongkar pasang anggaran dan 
bongkar pasang program program yang 
ternyata hanya pencitraan semu dan tak 
berfaedah. Anies gubernur yang tak 
becus kerja. Anies Gubernur munafik. 
Setelah kemunafikannya terbongkar, 
Anies langsung cuci tangan melempar 
tanggung jawab menyalahkan orang 
lain. Pola ngeles yang sama dilakukan 
Anies terus menerus berulang-ulang 
seperti ini saat kemunafikannya mencuat 
diketahui publik. Adalah Dosen 
Universitas Indonesia (UI) Ade Armando 
yang ikut memviralkan dengan 

mengunggah foto Anies Baswedan 
sebagai 'ahli lepas tangan'. "Kereen, ini 
sulit sekali lho," tulis Ade Armando di 
facebooknya. Keahlian lepas tangan 
Anies itu nampak dalam berbagai 
kesempatan. Wujudnya bisa dengan 
memecat atau menggusur anak buahnya 
atau menimpakan kesalahan ke orang 

lain dan 
terutama ke 
pendahulun
ya. Masih 
ingat 
penggusura
n ke warga 
di Sunter 
yang heboh 
waktu lalu? 
Anies 
dengan 
gampangny
a lepas 
tangan dan 
melempar 
masalah itu 
ke Walikota 
Jakarta 
Utara. Dia 
aman 
sementara 
orang 
jadinya 
membela 

Anies dan menyalahkan Wali Kota 
Jakarta Utara. Haruskah sebagai 
seorang pemimpin selalu melimpahkan 
setiap kesalahan kepada bawahannya? 
Jelas tidak, banyak pemimpin malah 
menganggap kesalahan bawahan adalah 
kesalahannya, dan merupakan tanggung 
jawabnya. Itulah sebuah resiko menjadi 
seorang pemimpin. Namanya pemimpin 
akan pikul semua kesalahan tersebut, 
menerima berbagai hujatan masyarakat 
sebagai konsekuensinya yang kurang 
cermat dalam mengawasi setiap tugas 
dan tanggung jawab bawahan. Karena 
biar bagaimanapun, kesalahan seorang 
bawahan dalam melaksanakan 
tugasnya, tidak terlepas dari 
pengawasan seorang pemimpin, dan 
pemimpin harus siap menerima resiko 
terberat sekalipun dari kesalahan 
tersebut. Bagaimanapun juga kita tetap 
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Info SIP
Rempah-rempah merupakan sejumlah 
bahan makanan yang bisa mengubah 
rasa makanan dengan luar biasa. 
Keberadaan rempah-rempah ini bisa 
membuat makanan menjadi memiliki 
rasa yang luar biasa.
Sejumlah rempah-rempah juga memiliki 
manfaat kesehatan yang bisa 
berdampak positif pada tubuh. Salah 
satu sampak yang dapat diperoleh 
adalah membantu untuk menurunkan 
berat badan.
Sejatinya, rempah-rempah telah 
digunakan sejak masa lalu untuk 
mengatasi sejumlah masalah kesehatan. 
Mengonsumsi rempah-rempah bisa jadi 
cara yang lezat untuk menurunkan berat 
badan.
Terdapat sejumlah rempah-rempah yang 
memiliki manfaat luar biasa ini. Dilansir 
dari The Health Site, berikut sejumlah 
rempah-rempah yang bisa membantu 
menurunkan berat badan.
1.Kunyit
Salah satu manfaat luar biasa yang bisa 
diperoleh dari kunyit adalah untuk 
menurunkan berat badan. Mengonsumsi 
makanan yang mengandung kunyit bisa 
membantu mebakar lemak yang 
menumpuk secara lebih cepat. Tanaman 
ini juga telah diketahui memiliki sejumlah 
manfaat kesehatan.
2.Lada Hitam
Lada hitam memiliki kandungan piperine 
yang membuat rasanya sangat mudah 
dikenali. Konsumsi lada hidam bisa 
membantu untuk menurunkan berat 
badan di tubuh dan menekan 
terbentukanya sel lemak dalam tubuh.
3.Fenugreek
Fenugreek bisa membantu menekan 
nafsu makan sehingga rencana untuk 

Rempah - Rempah Yang Cocok Untuk Diet
menurunkan berat badan terlaksana lebih 
mudah. Kandungan yang ada di dalam 
rempah-rempah ini juga bisa 
membuatmu lebih kenyang dalam waktu 
lama serta meningkatkan metabolisme.
4.Kayu Manis
Kayu manis memiliki kandungan 
antioksidan serta sejumlah manfaat 
kesehatan lainnya. Kayu manis juga bisa 
membantu menurunkan berat badan 
dengan cara menurunkan nafsu makan 
dan mengontrol rasa lapar. Selain itu, 
rempah-rempah ini juga bisa membantu 
memecah karbohidrat dalam tubuh 
sehingga sangat bermanfaat untuk 
menurunkan berat badan.
5.Jinten
Jinten memiliki sejumlah manfaat yang 
sangat bermanfaat untuk menurunkan 
berat badan. Rempah-rempah ini bisa 
membantu pencernaan dan 
mengeluarkan racun dari dalam tubuh. 
Selain itu, rempah-rempah juga bisa 
membantu membakar lemak sehingga 
kamu lebih cepat dalam menurunkan 
berat badan.
6.Kapulaga
Kapulaga memiliki kandungan yang bisa 
menstimulasi pencernaan dan 
meningkatkan metabolisme. Rempah-
rempah ini juga memiliki sifat diuretik dan 
mampu menghilangkan kandungan air 
berlebih dalam tubuh. Sejumlah hal 
tersebut sangat bermanfaat dalam 
menurunkan berat badan.Jika kamu 
bertekad untuk menurunkan berat badan, 
sejumlah rempah-rempah tersebut bisa 
kamu konsumsi. Selain itu, sebaiknya 
terapkan juga gaya hidup sehat untuk 
membuat upayamu menurunkan berat 
badan menjadi lebih optimal.

harus jaga uang rakyat, jangan beri 
ruang atau celah, karena pada 
dasarnya hingga sekarang ini memang 
masih banyak praktek praktek 
transaksi yang tak sampai terendus 
KPK. Jika Anies sedang menabung 
buat modal Pilgub periode 2, atau 
persiapan Capres 2024. Demi nama 
rakyat Indonesia secara keseluruhan, 
kita gak akan rela, Gubernur yang jago 
menyalahkan siapapun ini memimpin 
kita semua. Track recordnya jelas, 
Gubernur 2 tahun dengan 0% karya, 
100% kata-kata. Action 0%, Bacot 
100%. Mau dibawa kemana negara? 
Modal narasi tanpa eksekusi, hasilnya 
negara akan tertinggal mundur 

kebelakang, karena semua sibuk berdebat, 
berargumen, adu narasi. Sedangkan 
negara tetangga, masyarakatnya, semua 
sibuk berkarya. Dan apa gagasan Anies 
buat bangsa? Tak ada lain selain menjaga 
acara reunian tahunan agar tetap 
terlaksana, sembari jadi barikade 
pelindungnya semata. Anies memang 
hanya sedang membangun pondasi 
kerajaannya, tapi tidak mensejahterakan 
rakyat Jakarta. Ternyata julukan Gubernur 
Indonesia memang dagelan semata, 
menangani Ibu Kota saja levelnya kayak 
Kepala Kampung, benar seperti kata Pak 
Tito. Dan Kepala Kampung yang cerdas 
saja jauh lebih baik dan cerdas ketimbang 
Anies.
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Internasional

Edward Snowden menghebohkan dunia 
internasional saat membocorkan 
dokumen Badan Keamanan Amerika 
Serikat (NSA). Pria ini berhasil 
membawa kabur 31 ribu data penting 
yang masuk dalam kategori Top Secret 
militer AS yang kabarnya berisi data dan 
informasi sensitif.
Dia pun diburu pemerintah AS dan 
sampai saat ini masih berada di Rusia. 
Salah satu isi dokumen yang dibocorkan 
Snowden adalah NSA menargetkan 122 
pemimpin dunia untuk diawasi.Snowden 
juga membocorkan NSA mengunduh 
jutaan wajah dari internet. NSA 
menggunakan semacam software 
pengenal wajah untuk memindai foto di 
internet untuk kemudian dicocokkan 
dengan wajah para 'tersangka' yang 
sedang diinvestigasi oleh NSA.Foto-foto 
yang diambil ternyata tidak hanya dari 
foto-foto yang bebas beredar di internet. 
NSA mengambil foto-foto hasil 
'pembajakan' dari email, pesan singkat, 
jejaring sosial, hingga video call.Foto-
foto itu nantinya akan digunakan untuk 
menentukan apakah orang di foto 
tersebut memiliki paspor yang sah. 
Uniknya, NSA bisa mengumpulkan 
banyak foto untuk satu orang. Mereka 
pun bisa memakai foto tersebut untuk 
mencari lokasi terbaru dari orang 
tersebut, layaknya di film-film intelijen 
Hollywood.Dokumen tersebut juga 
menyatakan jika pada tahun 2011 saja 
NSA bisa mengunduh sekitar 55.000 
wajah dari jutaan kandidat per 
harinya.Tak hanya dokumen yang 
dibocorkan Snowden, beberapa bocoran 
dokumen yang dirangkum merdeka.com 
ini menghebohkan dunia internasional:
1.Bocoran Dokumen Pengelolaan Kamp 
Muslim di Xinjiang
Harian the New York Times memperoleh 
bocoran salinan dokumen 400 halaman 
yang berisi tentang bagaimana 
pemerintah China mengelola kamp 
penahanan bagi etnis minoritas muslim 
di Provinsi Xinjiang. Pemerintah China 
selama tiga tahun terakhir diduga 

Bocoran Yang Bikin Dunia Heboh
menahan sekitar satu juta muslim dari 
etnis Uighur, Kazakhs dan lainnya di 
Xinjiang di banyak kamp 
penahanan.Dilansir dari laman the New 
York Times, Minggu (17/11), dalam 
dokumen itu para pemerintah daerah 
diarahkan untuk menjelaskan apa yang 
terjadi pada keluarga dari seorang anak 
yang baru pulang dari sekolah atau 
kuliahnya di kota lain dan ketika tiba di 
rumah orang tuanya tidak ada karena 
ditahan pemerintah."Mereka ada di 
tempat kursus/pelatihan yang didirikan 
pemerintah," kata keterangan jawaban 
dari dokumen yang bocor itu jika 
pemerintah daerah ditanya oleh si anak 
yang baru pulang dari kota lain. Jika 
dicecar maka para pejabat daerah itu 
harus menjawab, orang tua mereka 
bukanlah pelaku kriminal, meski mereka 
juga tidak boleh meninggalkan tempat 
pelatihan/kursus itu.Dalam dokumen itu 
ada contoh naskah tanya-jawab antara 
pemerintah daerah dengan si 
mahasiswa yang keluarganya ditahan 
pemerintah. Anak-anak mereka juga 
diberitahu tindakan mereka bisa 
membuat orangtua atau keluarga 
mereka ditahan lebih lama atau lebih 
singkat.Pemerintah China yang dikuasai 
Partai Komunis sudah membantah 
kritikan dari dunia internasional tentang 
kamp penahanan itu. Mereka menyebut 
tempat pelatihan/kursus itu memakai 
metode halus untuk memerangi 
ekstremisme Islam. Namun bocoran 
dokumen mengatakan 
sebaliknya.Berkas-berkas yang bocor itu 
keseluruhan ada 24 dokumen, di 
antaranya berisi materi yang diduplikasi. 
Dokumen itu juga memuat 200 halaman 
pidato internal Xi dan para pemimpin 
partai lainnya serta lebih dari 150 
halaman berisi arahan dan laporan dari 
pemantauan dan pengelolaan etnis 
Uighur di Xinjiang. Selain itu ada juga 
rujukan untuk merencanakan pelarangan 
Islam di sejumlah wilayah China 
lainnya.Berkas dokumen ini dibocorkan 
oleh seorang pejabat pemerintah yang 

Makanan dengan cara pengolahan 
dibakar memang memiliki cita rasa 
yang sangat nikmat. Tidak sedikit orang 
suka makan makanan bakar ini. 
Makanan bakar yang sering kita jumpai 
seperti daging bakar, ayam bakar, sosis 
bakar, ikan bakar, roti bakar, masih 
banyak lagi. Namun tahukah Anda? 
Dibalik cita rasanya yang lezat, 
ternyata makanan bakar ini memiliki 
dampak berbahaya bagi kesehatan 
tubuh.Dengan begitu, bagi bagi pecinta 
makanan bakar sebaiknya mulai 
mengurangi mengonsumsi makanan 
tersebut. Karena jika terus-menerus 
makan makanan yang dibakar banyak 
penyakit yang mengincar Anda.
Untuk mengetahui apa saja 
bahayanya, berikut adalah rangkuman 
5 bahaya sering konsumsi makanan 
dibakar dari beberapa sumber:
1.Menyebabkan Kanker
Jika Anda terlalu sering mengonsumsi 
makanan bakar akan memicu risiko 
kanker dalam tubuh. Kanker yang 
berpeluang besar menyerang tubuh 
Anda adalah kanker saluran cerna 
bagian atas. Kanker tersebut dapat 
berkembang dan tumbuh dalam 
kerongkongan hingga rongga mulut.
Dengan makan makanan bakar ini juga 
menyebabkan tumbuhnya penyakit 
kanker lambung. Banyaknya makanan 
bakar yang masuk ke dalam tubuh 
dapat membentuk senyawa 
karsinogenik. Hal ini dapat membuat 
komposisi DNA dalam gen tubuh 
manusia, sehingga dapat 
menyebabkan kanker.
2.Asam Lambung
Mengonsumsi makanan dengan cara 
pengolah dibakar ternyata dapat 
meningkatkan asam lambung. Hal ini 
karena makanan bakar sulit dicerna 
oleh lambung sehingga membuatnya 
bekerja dengan beban berat.Bagi Anda 
yang memang memiliki penyakit 
lambung sebaiknya tidak mengonsumsi 
makanan bakar, karena akan membuat 
Anda tersiksa ketika asam lambungnya 

Bahaya Konsumsi Makanan Yang Di Bakar
mulai naik.
3.Menghilangkan Kandungan Gizi
Sumber energi dari semua daging adalah 
protein. Dengan mengolah makanan 
dengan cara membakarnya akan membuat 
protein ini juga ikut hilang terbakar. Itu 
mengapa mengonsumsi makanan bakar 
terlalu sering akan membuat Anda di incar 
oleh penyakit-penyakit berbahaya.
4.Muncul HCAs
Daging yang dibakar dengan suhu sangat 
tinggi dapat mengakibatkan munculnya 
Heterocyclic amines atau HCAs. Ketika 
Anda mengolah daging dengan 
membakarnya hingga berubah warna 
menjadi kehitaman akan membuat daging 
juga mengandung banyak HCAs. Hal ini 
juga merupakan penyebab dari kanker. 
Demi mengurangi risiko terkena kanker, 
sangat penting untuk Anda menjaga dan 
memperhatikan lama dan suhu saat Anda 
memasak.
5.Mengandung Hidrokarbon
Ketika Anda membakar makanan yang 
akan disantap akan menyebabkan 
beberapa partikel berbahaya tumbuh 
secara otomatis. Pembakaran 
menggunakan kayu bakar ataupun arang 
dapat membentuk hidrokarbon dan partikel 
berbahaya lainnya. Tentu ini dapat 
membahayakan diri Anda. Tidak hanya itu 
pembakaran makanan juga dapat 
mencemari udara yang ada.Demikian 5 
bahaya tersebut perlu Anda ketahui, agar 
Anda mulai mengubah dan memperbaiki 
selera makanan Anda yang lama menjadi 
baru, dan tentunya harus lebih sehat.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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seperti daging bakar, ayam bakar, sosis 
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Dibalik cita rasanya yang lezat, 
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penyakit yang mengincar Anda.
Untuk mengetahui apa saja 
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bagian atas. Kanker tersebut dapat 
berkembang dan tumbuh dalam 
kerongkongan hingga rongga mulut.
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lambung sebaiknya tidak mengonsumsi 
makanan bakar, karena akan membuat 
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Bahaya Konsumsi Makanan Yang Di Bakar
mulai naik.
3.Menghilangkan Kandungan Gizi
Sumber energi dari semua daging adalah 
protein. Dengan mengolah makanan 
dengan cara membakarnya akan membuat 
protein ini juga ikut hilang terbakar. Itu 
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Daging yang dibakar dengan suhu sangat 
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Anda mengolah daging dengan 
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menjadi kehitaman akan membuat daging 
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Demi mengurangi risiko terkena kanker, 
sangat penting untuk Anda menjaga dan 
memperhatikan lama dan suhu saat Anda 
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5.Mengandung Hidrokarbon
Ketika Anda membakar makanan yang 
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beberapa partikel berbahaya tumbuh 
secara otomatis. Pembakaran 
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mencemari udara yang ada.Demikian 5 
bahaya tersebut perlu Anda ketahui, agar 
Anda mulai mengubah dan memperbaiki 
selera makanan Anda yang lama menjadi 
baru, dan tentunya harus lebih sehat.
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tidak ingin diketahui identitasnya dan 
dia berharap pengungkapan ini bisa 
mencegah para pemimpin partai, 
termasuk Presiden Xi, lari dari 
tanggung jawab.
2.Dokumen Rahasia Ungkap Pengaruh 
Kuat Iran dalam Pemerintahan Irak
Dokumen berisi arsip kabel rahasia 
intelijen diperoleh The Intercept dan 
dibagikan kepada The New York Times. 
Isinya mengungkapkan secara rinsi 
bagaimana peran Iran di dalam 
pemerintahan Irak.Bocoran tersebut 
mengungkap pengaruh besar Iran di 
Irak, merinci tahun-tahun kerja keras 
mata-mata Iran untuk mengkooptasi 
para pemimpin negara tersebut, 
membayar agen intelijen Irak yang 
bekerja untuk Amerika untuk berpindah 
pihak dan menyusup ke setiap aspek 
kehidupan politik, ekonomi dan agama 
Irak.Sejumlah kabel intelijen 
menjelaskan bagaimana cara kerja 
agen intelijen sebagaimana sering 
terlihat dalam film-film spionase. 
Pertemuan berlangsung di lorong-
lorong gelap dan pusat perbelanjaan 
atau dalam sebuah pesta ulang 
tahun.Informan mengintai di bandara 
Baghdad, memotret tentara Amerika 
dan mengawasi penerbangan militer 
koalisi. Agen intelijen berkendara 
melewati jalur yang berkelok-kelok 
untuk menghindari 
pengawasan.Sumber-sumber intelijen 
dihujani hadiah kacang pistachio, 
minyak wangi, dan safron. Pejabat Irak, 
jika diperlukan, akan disogok. Laporan 
itu juga berisi laporan pengeluaran dari 
pejabat Kementerian Intelijen di Irak, 
termasuk menghabiskan 87,5 Euro 
untuk hadiah komandan Kurdi.Dilansir 
dari New York Times, Selasa (19/11), 
dalam bocoran dokumen itu juga 
menunjukkan bagaimana Iran, di 
hampir setiap kesempatan, 
mengalahkan Amerika Serikat dalam 
perebutan pengaruh di Irak.Arsip itu 
terdiri dari ratusan laporan dan kabel 
intelijen tertulis utamanya pada 2014 
dan 2015 oleh pejabat Kementerian 
Intelijen dan Keamanan Iran atau 
MOIS, yang bertugas di Irak.Diminta 
tanggapan atas berita ini, Juru Bicara 

Iran untuk misi PBB, Alireza Miryusefi, 
mengatakan tengah tak berada di tempat 
sampai akhir bulan ini. Duta Besar Iran 
untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi, tak 
menanggapi permintaan tertulis yang 
dikirimkan ke rumah dinasnya. Menteri 
Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif 
juga tak menanggapi permintaan 
konfirmasi.Saat dihubungi via telepon, 
Duta Besar Iran untuk Irak dari 2010-2017, 
Hassan Danaiefar, menolak membahas 
secara langsung kebocoran kabel intelijen, 
namun dia mengatakan Iran lebih unggul 
dalam pengumpulan informasi di Irak."Iya, 
kami memiliki banyak informasi dari Irak 
dalam sejumlah isu, khususnya tentang 
apa yang Amerika lakukan di sana. Ada 
kesenjangan besar antara realitas dan 
persepsi aksi AS di Irak. Saya punya 
banyak cerita untuk disampaikan," 
jelasnya. Danaiefar menolak menjelaskan 
lebih lanjut.Sekitar 700 halaman bocoran 
dokumen itu dikirim tanpa nama ke The 
Intercept, yang kemudian diterjemahkan 
dari Bahasa Persia ke Bahasa Inggris dan 
dibagikan ke New York Times. The 
Intercept dan The Times memverifikasi 
dokumen tersebut tapi tak diketahui siapa 
yang membocorkannya.The Intercept 
berkomunikasi melalui jaringan enkripsi 
dengan sumber tersebut, namun yang 
bersangkutan menolak bertemu dengan 
seorang reporter. Dalam pesan tanpa 
nama ini, sumber tersebut mengatakan 
mereka ingin "dunia tahu apa yang Iran 
lakukan di negara saya Irak."Sebagaimana 
komunikasi internal dari aksi mata-mata, 
beberapa laporan berisi laporan intelijen 
mentah yang akurasinya dipertanyakan, 
sementara yang lainnya tampak 
merepresentasikan pandangan pejabat 
intelijen dan sumber-sumber dengan 
agenda tersendiri.Beberapa laporan berisi 
hal-hal lucu seperti salah satunya 
menggambarkan mata-mata Iran 
membobol Institut Budaya Jerman di Irak 
hanya untuk menemukan kode yang 
salah. Ada juga mata-mata yang digertak 
pimpinannya di Teheran karena malas.
Tetapi pada umumnya, para agen intelijen 
yang digambarkan dalam dokumen-
dokumen itu tampak sabar, profesional, 
dan pragmatis.Tugas utama mereka 
adalah menjaga Irak jangan sampai 

hancur; memperbanyak militan Sunni di 
perbatasan Iran; turun ke perang 
sektarian yang menjadikan Muslim Syiah 
menjadi target kekerasan; dan melawan 
pasukan Kurdistan yang akan 
mengancam stabilitas regional dan 
integritas teritorial Iran. Garda Revolusi 
dan Jenderal Suleimani juga bertugas 
memberantas ISIS, namun dengan fokus 
yang lebih besar untuk meningkatkan 
peran Irak sebagai negara sekutu Iran 
dan memastikan faksi politik yang setia 
ke Iran tetap berkuasa.
3.Bocoran Dokumen Cara Cambridge 
Analytica Menangkan Trump dalam 
Pilpres 2016
Pada 2018 lalu, media Inggris, The 
Guardian mendapatkan bocoran 
dokumen internal tentang cetak biru 
perusahaan konsultan politik Cambridge 
Analytica yang mengklaim 
memenangkan Donald Trump dalam 
pemilu presiden 2016 dengan memakai 
media sosial dan digital seperti Google, 
Snapchat, Twitter, YouTube, dan 
Facebook.Nama Cambridge Analytica 
juga dikaitkan dengan berita pencurian 
jutaan data pribadi pengguna Facebook. 
Materi presentasi sepanjang 27 halaman 
itu dibuat oleh pegawai Cambridge 
Analytica yang terlibat dalam kampanye 
Trump pada pilpres 2016.Seorang 
mantan pegawai mengatakan kepada 
The Guardian, tentang rincian 
bagaimana teknik yang dipakai tim 
kampanye Trump untuk menyasar para 
pemilih AS melalui berbagai kanal digital 
di Internet.Dilansir dari laman The 
Guardian, Jumat (23/3/2018), lewat 
survei intensif, pemodelan algoritma 
yang menargetkan 10 ribu iklan berbeda 
kepada para pembaca, tim kampanye 
Trump bekerja dalam bulan-bulan 
terakhir menjelang hari pemilihan. Dari 
dokumen presentasi itu dikatakan iklan 
politik Trump dilihat miliaran kali oleh 
pembaca.Dokumen cetak biru 
pemenangan Trump ini pernah 
dipresentasikan di London, New York, 
dan Washington DC beberapa pekan 
sebelum Trump dinyatakan menang 
pemilu. Dokumen ini memperlihatkan 
bagaimana perusahaan konsultan politik 
dengan cara curang memenangkan 

sosok paling kontroversial dalam 
sejarah politik modern."Ini adalah 
kumpulan data kampanye digital untuk 
Trump," kata Brittany Kaiser, 30 tahun, 
yang sebelumnya menjabat direktur 
pengembangan bisnis Cambridge 
Analytica yang kemudian 
mengundurkan diri dua pekan lalu.Dia 
adalah mantan pegawai Cambridge 
Analytica kedua yang berbicara dengan 
The Guardian tentang bagaimana cara 
kerja konsultan politik ini.Brittany 
menuturkan dokumen yang diperoleh 
Guardian ini dipakai sebagai alat untuk 
memperlihatkan metode rahasia 
kampanye untuk berbagai klien 
potensial Cambridge Analytica."Ada 
keinginan besar dari orang-orang di 
dalam lingkaran perusahaan yang ingin 
melihat bagaimana kami 
melakukannya," kata Kaiser soal pilpres 
AS pada 2016.
4.Kebohongan Amerika di Afghanistan, 
Kalah Perang Tapi Mengaku Menang
Selama 18 tahun Amerika berperang di 
Afghanistan. Sebagai bagian dari 
proyek pemerintah untuk mencari tahu 
apa yang salah, sebuah lembaga 
federal mewawancarai lebih dari 400 
orang yang terlibat langsung dengan 
perang ini. Dalam wawancara ini, para 
jenderal, duta besar, diplomat, dan 
individu menyampaikan kesaksiannya 
tentang kesalahan-kesalahan yang 
membuat perang Afghanistan justru 
berlangsung semakin lama.
Pernyataan-pernyataan utuh dan 
identitas mereka belum pernah 
dipublikasikan--hingga sekarang. 
Setelah bertarung secara hukum 
selama tiga tahun, harian the 
Washington Post merilis lebih dari 2.000 
halaman wawancara bertajuk "Lessons 
Learned" atau "Pelajaran yang Dipetik" 
yang dilakukan oleh Kantor Inspektur 
Jenderal Khusus untuk Pembangunan 
Kembali Afghanistan. Dari wawancara-
wawancara itu terungkap tidak ada 
kesepakatan soal apa yang menjadi 
tujuan perang sebenarnya, apalagi 
tentang bagaimana 
mengakhirinya.Untuk mendukung hasil 
wawancara-wawancara itu, Washington 
Post juga memperoleh ratusan memo 
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tidak ingin diketahui identitasnya dan 
dia berharap pengungkapan ini bisa 
mencegah para pemimpin partai, 
termasuk Presiden Xi, lari dari 
tanggung jawab.
2.Dokumen Rahasia Ungkap Pengaruh 
Kuat Iran dalam Pemerintahan Irak
Dokumen berisi arsip kabel rahasia 
intelijen diperoleh The Intercept dan 
dibagikan kepada The New York Times. 
Isinya mengungkapkan secara rinsi 
bagaimana peran Iran di dalam 
pemerintahan Irak.Bocoran tersebut 
mengungkap pengaruh besar Iran di 
Irak, merinci tahun-tahun kerja keras 
mata-mata Iran untuk mengkooptasi 
para pemimpin negara tersebut, 
membayar agen intelijen Irak yang 
bekerja untuk Amerika untuk berpindah 
pihak dan menyusup ke setiap aspek 
kehidupan politik, ekonomi dan agama 
Irak.Sejumlah kabel intelijen 
menjelaskan bagaimana cara kerja 
agen intelijen sebagaimana sering 
terlihat dalam film-film spionase. 
Pertemuan berlangsung di lorong-
lorong gelap dan pusat perbelanjaan 
atau dalam sebuah pesta ulang 
tahun.Informan mengintai di bandara 
Baghdad, memotret tentara Amerika 
dan mengawasi penerbangan militer 
koalisi. Agen intelijen berkendara 
melewati jalur yang berkelok-kelok 
untuk menghindari 
pengawasan.Sumber-sumber intelijen 
dihujani hadiah kacang pistachio, 
minyak wangi, dan safron. Pejabat Irak, 
jika diperlukan, akan disogok. Laporan 
itu juga berisi laporan pengeluaran dari 
pejabat Kementerian Intelijen di Irak, 
termasuk menghabiskan 87,5 Euro 
untuk hadiah komandan Kurdi.Dilansir 
dari New York Times, Selasa (19/11), 
dalam bocoran dokumen itu juga 
menunjukkan bagaimana Iran, di 
hampir setiap kesempatan, 
mengalahkan Amerika Serikat dalam 
perebutan pengaruh di Irak.Arsip itu 
terdiri dari ratusan laporan dan kabel 
intelijen tertulis utamanya pada 2014 
dan 2015 oleh pejabat Kementerian 
Intelijen dan Keamanan Iran atau 
MOIS, yang bertugas di Irak.Diminta 
tanggapan atas berita ini, Juru Bicara 

Iran untuk misi PBB, Alireza Miryusefi, 
mengatakan tengah tak berada di tempat 
sampai akhir bulan ini. Duta Besar Iran 
untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi, tak 
menanggapi permintaan tertulis yang 
dikirimkan ke rumah dinasnya. Menteri 
Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif 
juga tak menanggapi permintaan 
konfirmasi.Saat dihubungi via telepon, 
Duta Besar Iran untuk Irak dari 2010-2017, 
Hassan Danaiefar, menolak membahas 
secara langsung kebocoran kabel intelijen, 
namun dia mengatakan Iran lebih unggul 
dalam pengumpulan informasi di Irak."Iya, 
kami memiliki banyak informasi dari Irak 
dalam sejumlah isu, khususnya tentang 
apa yang Amerika lakukan di sana. Ada 
kesenjangan besar antara realitas dan 
persepsi aksi AS di Irak. Saya punya 
banyak cerita untuk disampaikan," 
jelasnya. Danaiefar menolak menjelaskan 
lebih lanjut.Sekitar 700 halaman bocoran 
dokumen itu dikirim tanpa nama ke The 
Intercept, yang kemudian diterjemahkan 
dari Bahasa Persia ke Bahasa Inggris dan 
dibagikan ke New York Times. The 
Intercept dan The Times memverifikasi 
dokumen tersebut tapi tak diketahui siapa 
yang membocorkannya.The Intercept 
berkomunikasi melalui jaringan enkripsi 
dengan sumber tersebut, namun yang 
bersangkutan menolak bertemu dengan 
seorang reporter. Dalam pesan tanpa 
nama ini, sumber tersebut mengatakan 
mereka ingin "dunia tahu apa yang Iran 
lakukan di negara saya Irak."Sebagaimana 
komunikasi internal dari aksi mata-mata, 
beberapa laporan berisi laporan intelijen 
mentah yang akurasinya dipertanyakan, 
sementara yang lainnya tampak 
merepresentasikan pandangan pejabat 
intelijen dan sumber-sumber dengan 
agenda tersendiri.Beberapa laporan berisi 
hal-hal lucu seperti salah satunya 
menggambarkan mata-mata Iran 
membobol Institut Budaya Jerman di Irak 
hanya untuk menemukan kode yang 
salah. Ada juga mata-mata yang digertak 
pimpinannya di Teheran karena malas.
Tetapi pada umumnya, para agen intelijen 
yang digambarkan dalam dokumen-
dokumen itu tampak sabar, profesional, 
dan pragmatis.Tugas utama mereka 
adalah menjaga Irak jangan sampai 

hancur; memperbanyak militan Sunni di 
perbatasan Iran; turun ke perang 
sektarian yang menjadikan Muslim Syiah 
menjadi target kekerasan; dan melawan 
pasukan Kurdistan yang akan 
mengancam stabilitas regional dan 
integritas teritorial Iran. Garda Revolusi 
dan Jenderal Suleimani juga bertugas 
memberantas ISIS, namun dengan fokus 
yang lebih besar untuk meningkatkan 
peran Irak sebagai negara sekutu Iran 
dan memastikan faksi politik yang setia 
ke Iran tetap berkuasa.
3.Bocoran Dokumen Cara Cambridge 
Analytica Menangkan Trump dalam 
Pilpres 2016
Pada 2018 lalu, media Inggris, The 
Guardian mendapatkan bocoran 
dokumen internal tentang cetak biru 
perusahaan konsultan politik Cambridge 
Analytica yang mengklaim 
memenangkan Donald Trump dalam 
pemilu presiden 2016 dengan memakai 
media sosial dan digital seperti Google, 
Snapchat, Twitter, YouTube, dan 
Facebook.Nama Cambridge Analytica 
juga dikaitkan dengan berita pencurian 
jutaan data pribadi pengguna Facebook. 
Materi presentasi sepanjang 27 halaman 
itu dibuat oleh pegawai Cambridge 
Analytica yang terlibat dalam kampanye 
Trump pada pilpres 2016.Seorang 
mantan pegawai mengatakan kepada 
The Guardian, tentang rincian 
bagaimana teknik yang dipakai tim 
kampanye Trump untuk menyasar para 
pemilih AS melalui berbagai kanal digital 
di Internet.Dilansir dari laman The 
Guardian, Jumat (23/3/2018), lewat 
survei intensif, pemodelan algoritma 
yang menargetkan 10 ribu iklan berbeda 
kepada para pembaca, tim kampanye 
Trump bekerja dalam bulan-bulan 
terakhir menjelang hari pemilihan. Dari 
dokumen presentasi itu dikatakan iklan 
politik Trump dilihat miliaran kali oleh 
pembaca.Dokumen cetak biru 
pemenangan Trump ini pernah 
dipresentasikan di London, New York, 
dan Washington DC beberapa pekan 
sebelum Trump dinyatakan menang 
pemilu. Dokumen ini memperlihatkan 
bagaimana perusahaan konsultan politik 
dengan cara curang memenangkan 

sosok paling kontroversial dalam 
sejarah politik modern."Ini adalah 
kumpulan data kampanye digital untuk 
Trump," kata Brittany Kaiser, 30 tahun, 
yang sebelumnya menjabat direktur 
pengembangan bisnis Cambridge 
Analytica yang kemudian 
mengundurkan diri dua pekan lalu.Dia 
adalah mantan pegawai Cambridge 
Analytica kedua yang berbicara dengan 
The Guardian tentang bagaimana cara 
kerja konsultan politik ini.Brittany 
menuturkan dokumen yang diperoleh 
Guardian ini dipakai sebagai alat untuk 
memperlihatkan metode rahasia 
kampanye untuk berbagai klien 
potensial Cambridge Analytica."Ada 
keinginan besar dari orang-orang di 
dalam lingkaran perusahaan yang ingin 
melihat bagaimana kami 
melakukannya," kata Kaiser soal pilpres 
AS pada 2016.
4.Kebohongan Amerika di Afghanistan, 
Kalah Perang Tapi Mengaku Menang
Selama 18 tahun Amerika berperang di 
Afghanistan. Sebagai bagian dari 
proyek pemerintah untuk mencari tahu 
apa yang salah, sebuah lembaga 
federal mewawancarai lebih dari 400 
orang yang terlibat langsung dengan 
perang ini. Dalam wawancara ini, para 
jenderal, duta besar, diplomat, dan 
individu menyampaikan kesaksiannya 
tentang kesalahan-kesalahan yang 
membuat perang Afghanistan justru 
berlangsung semakin lama.
Pernyataan-pernyataan utuh dan 
identitas mereka belum pernah 
dipublikasikan--hingga sekarang. 
Setelah bertarung secara hukum 
selama tiga tahun, harian the 
Washington Post merilis lebih dari 2.000 
halaman wawancara bertajuk "Lessons 
Learned" atau "Pelajaran yang Dipetik" 
yang dilakukan oleh Kantor Inspektur 
Jenderal Khusus untuk Pembangunan 
Kembali Afghanistan. Dari wawancara-
wawancara itu terungkap tidak ada 
kesepakatan soal apa yang menjadi 
tujuan perang sebenarnya, apalagi 
tentang bagaimana 
mengakhirinya.Untuk mendukung hasil 
wawancara-wawancara itu, Washington 
Post juga memperoleh ratusan memo 
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Tanah Air
rahasia mantan Menteri Pertahanan 
Donald H Rumsfeld dari Arsip 
Keamanan Nasional, institut penelitian 
nirlaba. Memo-memo yang dikenal 
sebagai "kepingan salju" itu berisi 
instruksi atau komentar dari Rumsfeld 
kepada bawahannya soal perang 
Afghanistan.Hasil wawancara dan 
memo Rumsfeld itu mengungkap 
sebuah rahasia tentang sejarah konflik 
dan memberi wawasan baru tentang 
bagaimana tiga presiden AS selama 
dua dekade gagal memenuhi janji untuk 
mengakhiri perang.
Bertahun-tahun, pejabat AS gagal 
memberi tahu publik tentang apa yang 
sebenarnya terjadi di Afghanistan.
Kumpulan wawancara Lesson Learned 
isinya bertentangan dengan pernyataan 
dari presiden, jenderal, dan diplomat AS 
selama bertahun-tahun. Kumpulan 
wawancara itu memperlihatkan dengan 
jelas bagaimana pemerintah AS 
mengumumkan kabar yang mereka 
tahu adalah salah dan 
menyembunyikan bukti tentang perang 
yang tidak bisa dimenangkan.
Sejumlah wawancara menggambarkan 
dengan jelas upaya pemerintah AS 
untuk secara sengaja membohongi 
publik dan memperlihatkan budaya 
tidak mau menerima berita buruk dan 
kritikan.Para pejabat AS mengakui misi 
mereka tidak punya strategi dan 
tujuannya yang jelas.
Awalnya, alasan menyerang 
Afghanistan cukup jelas: 
menghancurkan Al-Qaidah. Tapi ketika 

tujuan itu sebagian besar sudah tercapai, 
para pejabat mengatakan misi AS di 
Afghanistan mulai kabur dan mereka 
menjalankan strategi yang bertentangan 
dan tak bisa dicapai. Mereka yang terlibat 
dalam perang itu berupaya keras 
menjawab pertanyaan paling mendasar 
sekali pun: Siapa musuh kita? Siapa yang 
kita anggap sekutu? Dan bagaimana kita 
tahu kita sudah menang?
"Kalau ada tugas yang ternyata jauh dari 
bayangan kita sebelumnya, maka itu 
adalah Afghanistan," kata Richard 
Boucher, diplomat AS untuk Asia Selatan 
dari 2006-2009, berdasarkan sebuah 
transkrip wawancara pada 2015.Bertahun-
tahun berperang, AS masih belum 
memahami Afghanistan.
Puluhan pejabat AS dan Afghanistan 
dalam wawancara itu mengatakan banyak 
kebijakan AS--dari mulai melatih pasukan 
Afghan untuk melawan perdagangan 
opium--sudah pasti gagal karena hanya 
berdasarkan asumsi dari negara yang 
tidak mereka pahami.AS menghabiskan 
banyak uang untuk membentuk 
Afghanistan tapi dalam perjalannya justru 
membangkitkan korupsi.Kucuran dana dari 
AS untuk Afghanistan melebihi 
kemampuan negara itu untuk 
menyerapnya. Akibatnya penyuapan, 
penggelapan, dan korupsi merajalela. 
Salah satu penasihat AS mengatakan di 
pangkalan udara tempat dia bertugas, 
banyak orang Afghan beraroma bahan 
bakar jet tempur karena mereka 
menyelundupkan barang itu untuk dijual ke 
pasar gelap.
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Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai 
Hanura Wiranto menyatakan tidak akan 
mundur dari partai yang didirikannya, 
sekalipun dia telah menjadi Ketua Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 
Wiranto akan menjabat (Wanbin) karena 
tidak ada aturan harus mundur dari 
partai.“Yang dilarang dalam UU itu 
menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) 
atau sebutan lain, atau jadi anggota 
badan pengurus harian,” kata Wiranto 
usai serah terima jabatan Wantimpres di 
kantor Wantimpres, Jakarta, Senin 
(16/12/2019).
Ia menegaskan jika dirinya suatu saat 
memang mundur, itu bukan karena 
sudah menjadi Ketua Wantimpres atau 

karena dilarang UU. Dia akan tetap 
menjadi Ketua Wanbin Hanura sebelum 
dirinya mengundurkan diri.
“Jangan sampai ada komentar macam-
macam harus mundur. Kalaupun saya 
mundur bukan karena larangan UU, 
tetapi karena ada pertimbangan politik 
tertentu,” jelas mantan Menko Polhukam 
ini.
Sebelumnya, Ketua DPP Hanura Inas 
Nasrullah Zubir meminta Wiranto 
mengunduran diri dari jabatan di Partai 
Hanura. Alasannya UU melarang 
anggota Wantimpres merangkap jabatan. 
"DPP Hanura belum menerima surat 
pengunduran diri Wiranto dari jabatannya 
di partai,” ujar Inas.

Wiranto Tak Akan Mundur Dari Hanura
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rahasia mantan Menteri Pertahanan 
Donald H Rumsfeld dari Arsip 
Keamanan Nasional, institut penelitian 
nirlaba. Memo-memo yang dikenal 
sebagai "kepingan salju" itu berisi 
instruksi atau komentar dari Rumsfeld 
kepada bawahannya soal perang 
Afghanistan.Hasil wawancara dan 
memo Rumsfeld itu mengungkap 
sebuah rahasia tentang sejarah konflik 
dan memberi wawasan baru tentang 
bagaimana tiga presiden AS selama 
dua dekade gagal memenuhi janji untuk 
mengakhiri perang.
Bertahun-tahun, pejabat AS gagal 
memberi tahu publik tentang apa yang 
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Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai 
Hanura Wiranto menyatakan tidak akan 
mundur dari partai yang didirikannya, 
sekalipun dia telah menjadi Ketua Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 
Wiranto akan menjabat (Wanbin) karena 
tidak ada aturan harus mundur dari 
partai.“Yang dilarang dalam UU itu 
menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) 
atau sebutan lain, atau jadi anggota 
badan pengurus harian,” kata Wiranto 
usai serah terima jabatan Wantimpres di 
kantor Wantimpres, Jakarta, Senin 
(16/12/2019).
Ia menegaskan jika dirinya suatu saat 
memang mundur, itu bukan karena 
sudah menjadi Ketua Wantimpres atau 

karena dilarang UU. Dia akan tetap 
menjadi Ketua Wanbin Hanura sebelum 
dirinya mengundurkan diri.
“Jangan sampai ada komentar macam-
macam harus mundur. Kalaupun saya 
mundur bukan karena larangan UU, 
tetapi karena ada pertimbangan politik 
tertentu,” jelas mantan Menko Polhukam 
ini.
Sebelumnya, Ketua DPP Hanura Inas 
Nasrullah Zubir meminta Wiranto 
mengunduran diri dari jabatan di Partai 
Hanura. Alasannya UU melarang 
anggota Wantimpres merangkap jabatan. 
"DPP Hanura belum menerima surat 
pengunduran diri Wiranto dari jabatannya 
di partai,” ujar Inas.

Wiranto Tak Akan Mundur Dari Hanura
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Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
berkunjung ke sejumlah negara untuk 
mempererat kerja sama militer. Dua 
negara di antaranya adalah Turki dan 
China.Di Turki, Prabowo sempat bertemu 
Presiden Recep Tayyip Erdogan. Mantan 
Danjen Kopassus ini juga sempat 
mengunjungi Angkatan Laut Turki. 
Prabowo pun sempat mencoba kapal 
selam dan kapal perang AL Turki."Beliau 
melakukan pembicaraan dengan 
Angkatan Laut Turki dan berkunjung 
melihat industri perkapalan perang dan 
kapal selam Turki di Golcuk Naval 
Shipyard, Kocaeli," ungkap Staf Khusus 
Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi 
Publik dan Hubungan Antara Lembaga, 
Dahnil Anzar Simanjuntak, akhir 
November lalu.
1.Melirik Kapal Selam Turki
Sementara itu, sumber merdeka.com di 
internal Kementerian Pertahanan 
menyebut ada kemungkinan Prabowo 
akan membeli kapal selam dari Turki. 
Menggantikan kapal selam yang selama 
ini dipesan dari Korea.Pertimbangannya, 
Turki mandiri secara alutsista. Penyebab 

Prabowo Berkunjung Ke Turki Dan China

Tanah Air

lain, kapal selam kelas Chang Bogo dari 
Korea Selatan dinilai memiliki 
kekurangan.
"Ada beberapa kekurangan dari kapal 
selam kelas Chang Bogo," katanya.
Soal kekurangan kapal selam buatan 
Korea ini sempat disinggung oleh 
Menhan sebelumnya, Ryamizard 
Ryacudu. Dia sempat melayangkan 
protes pada Korea Selatan soal KRI 
Nagapasa-403. Kapal selam yang 
memperkuat TNI AL sejak 2017 itu 
kurang bertenaga akibat baterai yang 
terlalu kecil. Ryamizard mengaku 
masalah itu telah direspons pihak 
Korsel."Banyak kontrak pengadaan 
alutsista yang ditinjau ulang saat 
Prabowo menjadi menteri pertahanan," 
kata sumber itu lagi.Salah satu yang 
ditinjau ulang adalah proyek 
pengembangan kerja sama pesawat 
tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan. 
Proyek itu dinilai terlalu mahal.Dalam 
kontrak pembiayaan bersama, Indonesia 
akan menanggung biaya sebesar 20 
persen dari nilai proyek jet tempur ini. 
Jumlah yang harus dibayar pemerintah 

China dan Rusia meminta Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (DK PBB) untuk mencabut 
sanksi ekspor batu bara, besi, biji besi 
dan tekstil dari Korea Utara (Korut). 
Rancangan resolusi pencabutan sanksi 
itu sudah dikirim 
sejak Senin 
(16/12) kemarin 
kepada seluruh 
negara anggota 
DK PBB.Seperti 
dilansir 
Associated 
Press, Selasa 
(17/12), China 
dan Rusia 
beralasan DK 
PBB harus 
mencabut 
sanksi tersebut demi meningkatkan 
taraf hidup warga sipil Korut.Kedua 
negara itu juga meminta DK PBB 
mencabut sanksi yang melarang warga 
Korut bekerja di luar negeri dan 
kewajiban mengembalikan seluruh 
pendapatan dari para warga mereka 
yang menjadi pekerja migran pada 22 
Desember.
Larangan itu diberlakukan sejak dua 
tahun lalu dengan alasan uang yang 
didapatkan dari bisnis dan sekitar 100 
ribu pekerja migran asal Korut di luar 
negeri digunakan untuk mendukung 
program senjata nuklir dan rudal 
balistik.
China dan Rusia mengajukan usulan 
itu sebelum tenggat yang ditetapkan 
Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim 
Jong-un, terkait perundingan 
pencabutan sanksi dan pelucutan 
senjata nuklir dengan Amerika Serikat 
berakhir pada Desember ini.
Di dalam rancangan itu disebutkan 
China dan Rusia mendukung dialog 
antara AS dan Korut dan meminta 
seluruh pihak yang terkait untuk 
meredam ketegangan militer di 
Semenanjung Korea. Selain itu, 
mereka menyarankan kedua belah 

DK PBB Didesak Cabut Sanksi Korut

Internasional

pihak menyetujui perjanjian damai untuk 
mengakhiri Perang Korea pada 1950 
sampai 1953.
Perang Korea hanya berhenti dengan 
perjanjian gencatan senjata.
Selain itu, China dan Rusia mendesak DK 

PBB kembali 
menghidupkan 
'dialog enam pihak' 
terkait pencabutan 
sanksi dan 
denuklirisasi Korut. 
Proses itu dimulai 
pada 2003 dengan 
melibatkan China, 
Rusia, Korea Utara, 
Korea Selatan, 
Jepang dan Amerika 
Serikat.Korut 
sebenarnya sudah 

sepakat akan menghentikan program 
senjata nuklir dengan imbalan proses 
keamanan, pencabutan sanksi ekonomi 
dan jaminan ketahanan energi. Akan 
tetapi, Korut menolak usulan AS untuk 
melakukan verifikasi terlebih dulu yang 
mengakibatkan proses terhenti pada 
Desember 2008.
Perundingan antara Kim Jong-un dan 
Presiden AS, Donald Trump, di Singapura 
serta Vietnam dilanjutkan dengan 
pertemuan juru runding kedua negara di 
Swedia tetap tidak menghasilkan 
kesepakatan apapun. Bahkan, Korut 
tercatat sudah 13 kali melakukan uji coba 
rudal balistik dan rudal jarak jauh sejak Mei 
lalu.
Hal itu diduga dilakukan untuk menekan 
AS supaya kembali ke meja perundingan.
China dan Rusia adalah sekutu Korea 
Utara. Mereka memasok berbagai macam 
peralatan untuk pembangunan infrastruktur 
dan kebutuhan hidup sehari-hari. 
Contohnya adalah suku cadang rel kereta 
api, besi untuk atap dan jendela, baut dan 
mur, buldozer, peralatan lampu lalu lintas, 
kendaraan di bawah 20 ton, kendaraan 
pemadam kebakaran, hingga peralatan 
menjahit, perkakas dapur sampai cangkul 
dan pacul.
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RI, hingga proyek ini selesai tahun 
2025 nanti diperkirakan mencapai USD 
7,5 miliar atau Rp 105 Triliun.
2.Kunjungan ke China
Prabowo juga melakukan kunjungan ke 
China sejak Minggu (15/12). 
Rencananya kunjungan akan 
berlangsung selama tiga hari.
Dalam kesempatan tersebut, Menhan 
Prabowo akan bertemu dengan Menteri 
Pertahanan Nasional China Jenderal 
Wei Fenghe dan Wakil Ketua Komisi 
Militer Pusat China Jenderal Xu 
Qiliang.Prabowo juga dijadwalkan 
berkunjung ke State Administration for 
Science, Technology and Industry for 
National Defense (SASTIND) yang 
membawahi semua industri strategis 
dan pertahanan di China.
"Indonesia dan Tiongkok selama ini 
telah menjalin kerja sama yang baik di 
bidang pertahanan, baik secara 
bilateral maupun dalam kerangka 
regional. Tiongkok juga menjadi salah 
satu mitra Indonesia dalam 
modernisasi sistem pertahanan," kata 
Duta Besar RI untuk China Djauhari 
Oratmangun.
3.Alutsista Apa Yang Dilirik?
Prabowo didampingi beberapa pejabat 
Kemenhan, Komando Pertahanan 
Udara Nasional, Komando Operasi TNI 

Angkatan Udara 2, Komando Pusat 
Persenjataan Kavaleri TNI Angkatan 
Darat, Komando Pusat Persenjataan 
Artileri Medan TNI Angkatan Darat, 
Komando Pusat Persenjataan Artileri 
Pertahanan Udara TNI Angkatan Darat, 
Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut, 
dan Komando Sekolah Staf TNI.
Jika melihat daftar rombongan tersebut, 
terlihat alat utama sistem pertahanan 
maupun kerja sama militer yang akan 
ditingkatkan kedua negara. Di antaranya 
untuk TNI AU, meliputi sistem pertahanan 
udara dan pesawat tempur. Angkatan 
Darat meliputi kendaraan lapis baja, 
artileri medan dan artileri pertahanan 
udara. Lalu penguatan armada TNI AL, 
dan tukar menukar pendidikan perwira.
Industri pertahanan China saat ini telah 
jauh berkembang. China telah memiliki 
pesawat tempur siluman yang diberi nama 
J-20 Chengdu yang disebut setara dengan 
F-35 Lightning milik AS.
Untuk artileri medan, China memiliki 
Howitzer swagerak SH-11 yang berkaliber 
155. Mampu menghantam target dengan 
efektif dari jarak 40 km dengan proyektil 
khusus. China juga terus 
mengembangkan roket-roket anti 
pertahanan udara.
Alutsista mana yang kira-kira akan dilirik 
Indonesia?

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 
resmi menuntut media dan reporter 
harian asal Amerika Serikat the Wall 
Street Journal (WSJ) atas tulisannya 
tentang Uighur. Apabila tidak ada iktikad 
baik untuk klarifikasi, maka the Wall 
Street Journal berpotensi dibawa ke 
pengadilan.
Dalam artikel berjudul How China 
Persuaded One Muslim Nation to Keep 
Silent on Xinjiang Camps, ormas Islam 
seperti Majelis Ulama Indonesia, 
Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah 
dianggap berhasil dibungkam oleh 
pemerintah China setelah diajak 
berkunjung ke Xinjiang.
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
mendesak agar Wall Street Journal 
meralat berita tersebut dan meminta 
maaf kepada warga Muhammadiyah. 
Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, 
Muhammadiyah akan mengambil 
langkah hukum sebagaimana mestinya," 
jelas Sekretaris Umum PP 
Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada 
konferensi pers di Jakarta, Senin 
(16/12).
Artikel di WSJ menyebut pejabat senior 
Muhammadiyah berubah sikapnya 

Muhammadiyah Siap Tuntut WSJ

setelah ikut melawat ke Xinjiang pada 
Februari lalu. WSJ mengutip 
pernyataan pejabat Muhammadiyah 
yang berkata kamp Xinjiang memiliki 
kondisi "excellent" dan bukan penjara. 
WSJ tak menyebut siapa pejabat itu.
1.Tidak Ada yang Berjilbab di Xinjiang
Salah satu tokoh yang ikut ke Xinjiang 
adalah Muhyiddin Junaidi, Ketua Biro 
Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama 
Internasional PP Muhammadiyah. Dia 
berkata melihat banyak hal 
mencurigakan saat ikut ke mengecek 
kondisi Uighur seperti tulisan penunjuk 
kiblat di hotel yang tampaknya baru 
saja dipasang dan delegasi yang 
datang juga diawasi ketat.
"Di jalanan (Xinjiang) tidak ada orang 
menggunakan jilbab. Tidak ada, karena 
itu namanya radikal tidak boleh," ujar 
Muhyiddin Junaidi.
"Kami jarang menemukan ada restoran 
itu halal. Tidak ada. Karena Halal itu 
bahasa agama. Agama tak boleh 
berada di ruang umum," lanjutnya.
Muhyiddin menyebut konstitusi China 
memang dasarnya anti setiap agama. 
Kamp Xinjiang pun dianggap bukan 
deradikalisasi, melainkan de-agamisasi.
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Indonesia?
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Street Journal berpotensi dibawa ke 
pengadilan.
Dalam artikel berjudul How China 
Persuaded One Muslim Nation to Keep 
Silent on Xinjiang Camps, ormas Islam 
seperti Majelis Ulama Indonesia, 
Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah 
dianggap berhasil dibungkam oleh 
pemerintah China setelah diajak 
berkunjung ke Xinjiang.
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
mendesak agar Wall Street Journal 
meralat berita tersebut dan meminta 
maaf kepada warga Muhammadiyah. 
Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, 
Muhammadiyah akan mengambil 
langkah hukum sebagaimana mestinya," 
jelas Sekretaris Umum PP 
Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada 
konferensi pers di Jakarta, Senin 
(16/12).
Artikel di WSJ menyebut pejabat senior 
Muhammadiyah berubah sikapnya 

Muhammadiyah Siap Tuntut WSJ
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kondisi Uighur seperti tulisan penunjuk 
kiblat di hotel yang tampaknya baru 
saja dipasang dan delegasi yang 
datang juga diawasi ketat.
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menggunakan jilbab. Tidak ada, karena 
itu namanya radikal tidak boleh," ujar 
Muhyiddin Junaidi.
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itu halal. Tidak ada. Karena Halal itu 
bahasa agama. Agama tak boleh 
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Muhammadiyah juga membantah 
sikapnya berubah terkait Uighur. 
Selama ini mereka mengaku tak ingin 
membuat pro dan kontra terkait kasus 
ini sehingga memilih menyampaikan 
dahulu ke pemerintah lewat 
Kementerian Luar Negeri.
2.Minta Klarifikasi
Sementara, Bendahara Umum PP 
Muhammadiyah Suyatno berkata akan 
menunggu iktikad baik dari Wall Street 
Journal. Bila tidak, pihaknya siap 
mengambil langkah hukum ke Wall 
Street Journal dan Amerika Serikat.
"Nanti setelah dia enggak ada respons, 
kita akan tunggu dulu, kita minta tuntut 
salah satunya kepada Journal dan 
pemerintah Amerika," ujarnya.
Meski siap melaporkan Wall Street 
Journal, Muhammadiyah menegaskan 
tak akan langsung membawa kasus ini 
ke meja hukum. Muhyiddin masih 
berprasangka baik bahwa niat reporter 
WSJ itu positif, yakni mengekspos 
HAM Uighur.
"Kami minta klarifikasi dari wartawan 

tersebut dari mana sumbernya agar beliau 
menjelaskan, karena tanpa memberikan 
sumbernya itu namanya provokasi dan 
tuduhan. Jangan-jangan dengan adanya 
berita itu maka kita mengadakan preskon, 
masalah Uighur terangkat kembali," 
jelasnya.
3.Sudah Melapor kepada Pemerintah soal 
Kejanggalan di Xinjiang
Laporan di Wall Street Journal menyebut 
diplomat-diplomat AS sempat turun tangan 
untuk bertemu para ulama Indonesia. 
Tujuannya untuk meyakinkan terkait 
pelanggaran HAM di Uighur.
Ketika ditanya apakah sudah ada diplomat 
AS yang bertemu Muhammadiyah, 
Muhyiddin berkata Kedutaan Besar AS 
sudah mengundang Muhammadiyah untuk 
membahas Uighur, namun belum dapat 
dipenuhi atas dasar netralitas.
"Kami belum tahu. Belum ada. Kami 
memang diundang. saya ketua delegasi 
atas nama MUI diundang kedutaan ebsar 
AS membahas masalah Ughur. Tapi 
kantornya di kantor kedutaan saya tolak. 
Saya minta di ruang terbuka dan netral," 

ujarnya.
Sebagai catatan, Oktober lalu Duta 
Besar AS untuk Republik Indonesia 
Joseph Donovan sempat berkunjung ke 
kantor Muhammadiyah untuk 
membahas Uighur."Kami membahas 
sejumlah isu internasional. Dan saya 
mendorong Muhammadiyah untuk tetap 
menyuarakan keprihatinan guna 
melawan opresi dan pelanggaran hak 
asasi manusia terhadap Uighur 
minoritas di China," jelas Donovan 
selepas lawatan ke Kantor PP 
Muhammadiyah.Lebih lanjut, Muhyiddin 

juga menegaskan sudah melaporkan 
kepada pemerintah terkait kejanggalan 
di kamp Xinjiang tempat "pendidikan" 
warga Uighur. Laporan dibuat 
sepulangnya delegasi kembali dari 
China.Pihaknya pun tak paham 
mengapa Kemenlu belum mengambil 
tindakan. Meski demikian, dia menyebut 
sikap Muhammadiyah konsisten 
mengecam pelanggaran HAM di 
Uighur."Saya enggak tahu (kenapa tak 
ada tindak lanjut). Tanyalah Bu Menlu, 
tanya pemerintah. Kami dari ormas, dari 
NGO, sama tidak berubah," tegasnya.
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Menteri Pertahanan AS Mark Esper 
berujar, dia ingin meminta penjelasan 
setelah Presiden Turki Recep Tayyip 
Erdogan mengancam bakal menutup 
dua pangkalan. Sebelumnya dalam 
wawanca
ra 
dengan 
televisi 
pro-
pemerint
ah A 
Haber, 
Erdogan 
menganc
am bakal 
menutup 
Pangkala
n Incirlik 
dan 
Kurecik. 
Incirlik, 
yang 
berlokasi 
di selatan 
Turki, 
memaink
an 
peranan penting dalam operasi militer 
yang dihelat oleh AS.  Selain misi di 
Timur Tengah dan Afghanistan, di 
stasiun tersebut, diyakini tersimpan 
sekitar 50 buah bom nuklir gravitasi B-
61. Sementara Kurecik merupakan 
rumah bagi stasiun radar Organisasi 
Perjanjian Atlantik Utara (NATO) yang 
memperingatkan adanya rudal balistik. 
Dalam pernyataannya, Erdogan 
mengancam punya otoritas untuk 
menutup dua pangkalan itu jika 
Washington memberikan tekanan. Dia 
merujuk kepada resolusi Kongres AS 
yang berisi pengakuan bahwa tragedi 
yang menimpa Armenia di Perang 
Dunia I adalah genosida oleh Turki. 
Selain itu, AS juga mempertimbangkan 
menjatuhkan sanksi jika Ankara tidak 
membatalkan pembelian sistem rudal 
S-400 dari Rusia. "Jika diperlukan, 
bersama dengan delegasi yang ada, 

Erdogan Ancam Tutup Pangkalan AS

Internasional

kami akan menutup Incirlik. Tentu kami 
punya otoritas," klaimnya. "Jika mereka 
sampai berani untuk menerapkan sanksi 
kepada kami, tentu kami akan 
memberikan respons balasan," tutur 

Erdogan. 
Dilansir AFP 
Selasa 
(17/12/2019), 
Esper 
mengatakan 
dia akan 
segera 
berbicara 
dengan 
koleganya, 
Menteri 
Pertahanan 
Hulusi Akar. 
Pembicaraan 
itu 
dimaksudkan 
untuk 
memahami apa 
yang mereka 
inginkan, dan 
mempertimban
gkan seberapa 

serius ancaman itu. "Saya pikir ini akan 
menjadi masalah Aliansi, komitmen 
mereka terhadap persekutuan, jika mereka 
memang benar-benar serius," paparnya. 
Esper juga menekankan, dia begitu 
kecewa karena pemerintahan Erdogan 
memilih untuk menjauh dari NATO, dan 
mendekati Rusia. Pekan lalu, Komite 
Hubungan Luar Negeri Senat merilis 
rancangan UU bipartisan yang akan 
menjatuhkan sanksi berat kepada Ankara. 
Sanksi tersebut bakal dijatuhkan tak hanya 
karena S-400. Tapi juga serangan yang 
dilakukan Turki terhadap milisi Kurdi. 
Erdogan membela keputusannya yang 
menyerang milisi Kurdi Suriah melalui 
Operation Peace Spring pada 9 Oktober 
lalu. Mantan Perdana Menteri Turki itu 
beralasan, serangan itu bertujuan 
menciptakan "zona aman" sekaligis 
menjauhkan Kurdi yang dianggapnya 
teroris.

Polda Metro Jaya membekuk empat 
mafia pembangunan perumahan syariah 
fiktif dengan kerugian hingga Rp 40 
miliar. Korbannya diperkirakan mencapai 
3.680 orang.Empat tersangka yang 
ditangkap berinisial MA selaku Komisaris 
PT Wepro Citra Sentosa, SW Direktur PT 
Wepro Citra Sentosa, CB Marketing 
Agency PT Wepro Citra Sentosa, dan S -
istri MA- berperan pemegang rekening.
"Mafia ini yang kita amankan empat 
orang, bahkan ada yang suami-istri. Di 
sini dia berlaku sebagai komisaris, 
kemudian istrinya itu yang menampung 
rekeningnya. Menawarkan perumahan 
harga murah. Perumahan ini mereka 
iming-iming perumahan syariah itu yang 
mereka sampaikan," ujar Kapolda Metro 
Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, 
Senin (16/12/2019).
Dikatakan Gatot, tersangka menawarkan 
perumahan dengan harga murah, tidak 
riba, tidak pakai bunga, tidak perlu 
checking bank, dan lainnya.
"Jadi bernuansa syariah semuanya, 
sehingga masyarakat jadi tertarik. Dari 
penelusuran kita, ada lebih kurang 3.680 
korban. Kita sudah memeriksa sebanyak 
36 korban. Kita coba mengitung 
kerugiannya berapa, kerugiannya itu 
lebih kurang Rp 40 miliar," ungkap Gatot.
Gatot menyampaikan, modus para 
tersangka seperti menyebarkan brosur 
dengan ketentuan berbasis syariah, 
menjanjikan lahannya, hingga membuat 
rumah contoh agar konsumen percaya.
"Mereka menjanjikan Desember 2018, 
perumahan itu sudah diberikan kunci. 
Tapi fakta menyatakan tidak diberikan, 
sehingga pada bulan Maret 2019 ada 
laporan masyarakat kita lakukan 
penyelidikan, sekarang kita bisa 
menangkap pelakunya," katanya.
Menurut Gatot, penyidik masih 
mendalami kasus ini, termasuk melacak 
aliran dananya berkoordinasi dengan 
PPATK.
"Saya mengimbau, ketika ada yang 
menawarkan dengan harga murah 
bahkan tidak masuk logika, kita harus 
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betul-betul mengecek apakah memang 
benar perumahan itu ada. Tapi saya 
garis bawahi, ini adalah oknum-oknum 
yang menggunakan kata-kata syariah. 
Jadi jangan digeneralisir ketika ada 
perumahan syariah itu juga penipuan. 
Ini oknum yang menggunakan kata 
syariah untuk mencari keuntungan," 
tandasnya.Sementara itu, Wakil Direktur 
Reserse Kriminal Umum Polda Metro 
Jaya AKBP Dedy Murti mengatakan, 
penyidik masih memburu dua orang 
tersangka yang masih buron. Keduanya, 
berperan sebagai marketing atau 
pemasaran.
"Perannya pemasaran dan juga 
meyakinkan para konsumen. Tidak ada, 
sampai saat ini penyidik belum 
menemukan kaitan kelompok ini dengan 
kelompok lainnya. Sementara masih 
dikembangkan, didalami, termasuk juga 
pengungkapan tindak pidana lainnya 
diantaranya tindak pidana pencucian 
uang," ucapnya.Menyoal bagaimana 
masyarakat bisa membedakan 
perumahan yang benar dengan fiktif, 
Dedy menyampaikan, masyarakat dapat 
melakukan pengecekan ke Kementerian 
PUPR atau bagian perizinan 
pembangunan perumahan pemerintah 
daerah setempat. "Itu ada terdaftar dan 
itu bisa dicek online," tandasnya.
Para tersangka dikenakan Pasal 378 
KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 
372 KUHP dan atau Pasal 137 Jo Pasal 
154, Pasal 138 Jo Pasal 45 Jo Pasal 55, 
Pasal 139 Jo Pasal 156, Pasal 145 Jo 
Pasal 162 UU RI Nomor 1 tahun 2011 
tentang Perumahan dan atau Pasal 3, 4 
dan 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 378 KUHP, dengan ancaman 
hukuman penjara 4 tahun; Pasal 372 
KUHP ancaman hukuman penjara 4 
tahun; Pasal 137 Jo Pasal 154, Pasal 
138 Jo Pasal 45 Jo Pasal 55, Pasal 139 
Jo Pasal 156, Pasal 145 Jo Pasal 162 
UU RI Nomor 1 tahun 2011, dipidana 
penjara paling lama 5 tahun; dan Pasal 
3, 4 dan 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 
dipidana penjara paling lama 20 tahun.
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menemukan kaitan kelompok ini dengan 
kelompok lainnya. Sementara masih 
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Para tersangka dikenakan Pasal 378 
KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 
372 KUHP dan atau Pasal 137 Jo Pasal 
154, Pasal 138 Jo Pasal 45 Jo Pasal 55, 
Pasal 139 Jo Pasal 156, Pasal 145 Jo 
Pasal 162 UU RI Nomor 1 tahun 2011 
tentang Perumahan dan atau Pasal 3, 4 
dan 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 378 KUHP, dengan ancaman 
hukuman penjara 4 tahun; Pasal 372 
KUHP ancaman hukuman penjara 4 
tahun; Pasal 137 Jo Pasal 154, Pasal 
138 Jo Pasal 45 Jo Pasal 55, Pasal 139 
Jo Pasal 156, Pasal 145 Jo Pasal 162 
UU RI Nomor 1 tahun 2011, dipidana 
penjara paling lama 5 tahun; dan Pasal 
3, 4 dan 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 
dipidana penjara paling lama 20 tahun.



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Convenience / gas station store is
looking for FULL TIME a man for 
cashier and a women for lottery, 
part time
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

PPP mempertimbangkan mengusung 
putra Presiden Joko Widodo, Gibran 
Rakabuming Raka di Pilkada Solo 
2020. Hal ini 
menyusul rilis Media 
Survei Nasional 
(Median) tentang 
Pilkada Solo 2020 
yang menyatakan 
elektabilitas Gibran 
ada di bawah 
kandidat petahana, 
yaitu Achmad 
Purnomo. "Tentu 
Mas Gibran menjadi 
salah satu yang kita 
timbang-timbang. 
Apalagi kita dengan 
PDI-P berkoalisi gitu. 
Kalau dilanjutkan ke 
koalisi tingkat lokal 
kan nggak ada 
masalah, bagus 
juga," kata Wasekjen 
PPP Achmad 
Baidowi (Awi) di 
DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 
(17/12/2019). Awi yakin elektabilitas 
Gibran bakal terus menanjak.  
Menurut Awi, Gibran sudah memiliki 
modal yang cukup kuat untuk benar-
benar maju sebagai calon Wali Kota 
Solo di 2020 dengan menempati posisi 
di kedua di survei Median itu. "Hampir 
pasti naik. Karena kan pemilu masih 
lama dan belum ada pasangan calon. 
Pemilunya masih September, masih 
ada waktu sekitar sepuluh bulanan. 
Sembilan bulan praktisnya," tuturnya. 
Farisa) Namun, Awi mengingatkan 
Gibran agar tak mudah berpuas diri. 
"Tentu tidak hanya cukup dengan 
elektabilitas maupun popularitas. 
Harus dibekali dengan konsolidasi, 
kemampuan konsolidasi dari Mas 
Gibran untuk memaksimalkan jaringan 
mesin parpol maupun mesin 
relawannya. Jangan terlena dengan 
popularitas yang sudah mulai bagus," 
ujarnya. Sebelumnya diberitakan, 

PPP Pertimbangkan Usung Gibran

Tanah Air

Median menggelar survei publik tentang 
popularitas sosok dalam kontestasi 
Pilkada Solo 2020 mendatang. Nama 

Gibran yang telah 
mendaftarkan diri maju 
dalam Pilkada Solo 
berada di posisi kedua 
setelah Achmad 
Purnomo.  "Ada lima 
tokoh yang meraih 
persentase tertinggi dari 
tingkat pengenalan. 
Pertama itu Wakil Wali 
Kota Solo Achmad 
Purnomo, dengan raihan 
94,5 persen," papar 
Direktur Eksekutif Median 
Rico Marbun dalam 
pemaparan hasil survei di 
Cikini, Jakarta Pusat, 
Senin (16/12/2019). 
Gibran berada di urutan 
kedua dengan raihan 82,3 
persen. Nama ketiga, 
yakni Teguh Prakoso 
yakni sebesar 50 persen. 

Nama Teguh mengemuka karena oleh 
DPC PDI-P Solo diajukan sebagai bakal 
calon wakil wali kota Solo mendampingi 
Achmad Purnomo.  Kemudian, nama 
keempat yang meraih persentase tinggi, 
yakni anggota DPRD Kota Solo Dinar 
Retna Indrasari, yakni sebesar 41,9 
persen. Dinar diketahui merupakan 
politikus PDI-P. Kelima, yakni 
Paundrakarna Sukmaputra Jiwanegara 
atau Paundrakarna. Paundrakarna yang 
merupakan cucu Presiden Soekarno dan 
kerabat Mangkunegaran Solo itu meraih 
40 persen.
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