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Money Grams $1 = Rp 13.667.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 14.086.-

Edisi 124812/25/19

Pertemuan Jokowi dengan Ahok 
memang bukan yang pertama setelah 
Ahok keluar dari penjara. Hari 
pelantikan presiden dan setelah 
menjadi komisaris utama Pertamina, 
mereka berdua sudah bertemu. 
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
reunian dengan Basuki Tjahaja 
Purnama (BTP) alias Ahok. 
Keduanya bertemu dalam kunjungan 
kerja di Provinsi Jawa Timur, Sabtu 
(21/12/2019). Jokowi dan mantan 
wakilnya saat menjadi Gubernur DKI 
itu memantau kilang PT Trans Pacific 

Petrochemical Indotama (TPPI) milik PT 
Pertamina (Persero). Lama tak bekerja 
bersama, momen pertemuan Presiden 
Jokowi dan Ahok pun menarik perhatian. 
Sebab, momen itu merupakan kali 
pertama keduanya bertemu di depan 
publik pasca Ahok resmi menjabat sebagai 
Komut Pertamina. Seperti yang sudah 
diketahui publik bahwa mereka berdua 
dulu bersama di DKI sampai Jokowi jadi 
presiden. Jokowi juga dianggap dekat 
dengan Ahok. Bahkan ada tuduhan bahwa 
Jokowi selalu melindungi Ahok ketika 

Ahok
Double 
Jabatan
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menghadapi proses hukum kasus 
penistaan agama yang dipaksakan. 
Pada saat yang sama mereka berdua 
ini selalu menjadi sasaran tembak 
lawan politik. Ketika Ahok akhirnya 
dipenjara karena kasus penistaan 
agama yang dipaksakan, tidak sedikit 
pendukung Ahok kecewa kepada 
Jokowi. Bahkan ada yang sakit hati. 
Maka bertemunya kembali kedua 
sosok ini di depan publik seolah 
mengobati rasa sakit yang belum 
sembuh total, yang dulu pernah 
mereka rasakan. Mungkin pendukung 
Ahok sudah sadar betul bahwa Jokowi 
bukan membuang Ahok begitu saja, 
melainkan demi menghargai proses 
hukum dan demi keamanan dan 
kondusifitas negara. Pertemuannya 
dengan Jokowi itu, ia abadikan di akun 
Instagram-nya @basukibtp. Bahkan ia 
menuturkan bahwa ada pesan khusus 
yang disampaikan Jokowi kepada 
dirinya. "Pesan Bapak Presiden Jokowi 
sangat jelas, segera menuntaskan 
pengembangan Kawasan TPPI 
menjadi industri petrokimia nasional 
yang nanti akan menghasilkan 
beragam produk turunan petrokimia 
dan produk Bahan Bakar Minyak 
(BBM). Pengembangan ini dapat 
membantu mengurangi impor bahan 

baku agar negara tidak mengalami defisit 
kembali," tulisnya. "Selain itu, saya 
menghimbau untuk semua pihak agar 
tidak menyalahgunakan subsidi bahan 
bakar yang diberikan. Mari bantu kami 
untuk menjaga uang negara demi 
kesejahteraan negara." Sebelumnya, telah 
diberitakan bahwa Jokowi merasa 
pembangunan kilang minyak terkesan 
sangat lamban beberapa tahun terakhir 
ini. Jokowi mengatakan bahwa selama 34 
tahun terakhir bahkan belum ada kilang 
yang berhasil dibangun. Jokowi menduga 
ada pihak yang menghambat berdirinya 
kilang minyak untuk menekan impor. "Ini 
ada yang memang menghendaki kita 
impor terus," ujar Jokowi saat membuka 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Musrenbangnas) di Istana 
Negara, Senin (16/12/2019). Jokowi 
mengatakan bahwa impor minyak dan gas 
merupakan salah satu aspek yang 
menekan neraca dagang Indonesia. 
Jokowi mencontohkan impor petrokimia 
Indonesia mencapai Rp 323 triliun. "Impor 
petrokimia ini gede sekali, Rp 323 triliun 
impor kita petrokimia." "Saya hafal di luar 
kepala karena tiap hari jengkel jadi hafal, 
coba triliun ya bukan miliar." "Inilah yang 
harus saya sampaikan," ucap Jokowi. 
Menurut Jokowi, impor yang besar ini 
karena jumlah kilang minyak sangat 
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minim. Dalam 34 tahun terakhir, 
Indonesia tak pernah lagi membangun 
kilang minyak. Oleh karena itu, sesaat 
setelah dilantik bersama Jusuf Kalla 
pada akhir 2014 lalu, Jokowi langsung 
menginstruksikan jajarannya untuk 
membangun kilang minyak. 
"Sebetulnya saat pelantikan, habis 
pelantikan yang (periode) pertama, 
saya minta kilang ini segera dibangun. 
Tapi sampai detik ini dari lima (kilang) 
yang ingin kita kerjakan, satu pun 
enggak ada yang berjalan, satu pun 
(tidak ada)," ujar Jokowi di Istana 
Negara Jakarta, Senin (16/12/2019). 
Pembangunan kilang akan 
menyelesaikan masalah tersebut. Nilai 
tambah dari pembangunan kilang juga 
akan dirasakan mengingat banyaknya 
produk turunan yang dihasilkan. 
Pembangunan kilang minyak akan 
menjadi prioritas pemerintah. Jokowi 
menegaskan kilang TPPI memiliki 
potensi menghemat devisa hingga US$ 
4,9 miliar atau sekitar Rp 56 triliun. "Ini 
kalau bisa nanti produksinya sudah 
maksimal bisa menghemat devisa US$ 
4,9 miliar. Gede sekali. Kurang lebih 
Rp 56 triliun. Ini merupakan substitusi. 
Karena setiap tahun kita impor, impor, 
impor. Padahal kita bisa buat sendiri, 

tapi tidak kita lakukan," katanya. Kilang 
TPPI sendiri sudah dibangun sejak lebih 
dari dua dekade lalu, namun kemudian 
tersendat karena beberapa masalah. 
Setelah TPPI diakuisisi, Pertamina akan 
membangun TPPI menjadi pabrik 
petrokimia terpadu. Setelah restrukturisasi, 
Pertamina memegang saham mayoritas 
sebesar 51%. Sementara 47 persen 
saham dipegang oleh pemerintah 
(Kementerian Keuangan). Adapun 2 
persen sisanya masih dipegang pemilik 
lama yaitu PT Silakencana Tirtalestari. 
Pemerintah menargetkan restrukturisasi 
rampung Januari. Kedua tokoh ini memang 
fenomenal. Berduet saat menjadi 
pasangan yang memenangkan konstelasi 
Pilkada DKI Jakarta pada 2012, sejuta 
harapan dibebankan kepada kedua tokoh 
ini. Jokowi lantas berubah menjadi tokoh 
perubahan dengan pemikiran dan cara 
yang baru yang tidak biasa. Sebagai tokoh 
politik, Jokowi berubah menjadi tokoh 
sederhana tetapi dengan kekuatan 
perubahan yang besar. Tak heran dalam 
Pilpres 2014, Jokowi melaju mulus sebagai 
Presiden. Begitu juga Ahok, mantan Bupati 
Belitung Timur ini dikenal sebagai tokoh 
yang keras, ceplas ceplos dan anti dengan 
korupsi. Pendekatannya untuk pelayanan 
publik di DKI Jakarta berada di standar 
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tersendiri, harus diakui DKI Jakarta 
berubah menjadi lebih baik di bawah 
kepemimpinannya. Sesudah itu, gerak 
Ahok sempat terganjal dalam kasus 
penistaan agama yang dipaksakan. 
Setelah mendekam di balik jeruji, 
Ahok kembali. Jokowi menyambut 
kembalinya sahabatnya ini. Jalan 
lapang bersatu keduanya nampak 
jelas karena di periode keduanya, 
Jokowi mengambil langkah cerdas 
dengan menunjuk tokoh non politik, 
Erick Thohir menjadi menteri  BUMN. 
Posisi yang amat diincar oleh para 
partai politik. Cara berpikir Erick 
Thohir sama dengan Jokowi. Bagi 
Erick orang bagus harus ditempatkan 
di BUMN, bagi Jokowi, syaratnya 
menjadi lebih jelas, berani dan jujur. 
Ahok Lah orangnya. Setelah pilah 
pilih, Ahok cocok dijadikan 
Pertaminator, orang yang dipercaya 
dapat mereformasi Pertamina. 
Meskipun kerutan di dahi para 
pengincar posisi dan mafia semakin 
dalam, Ahok dipilih menjadi Komisaris 
Utama sekaligus Komisaris 
Independen jabatan baru yang 

sepertinya membuat Ahok dapat lebih 
cepat membenahi Pertamina. Masih dalam 
ingatan kita November 2019 lalu, Ahok 
diangkat menjadi komisaris utama 
Pertamina. Saat ini, Ahok kembali ditunjuk 
menjadi komisaris independen di 
perusahaan migas pelat merah tersebut. 
“Jadi Pak Basuki Tjahaja Purnama 
jabatannya Komut/komisaris independen,” 
ujar VP Corporate Communication 
Pertamina Fajriyah Usman di Kementerian 
BUMN, Jakarta, Senin (23/12/2019). 
Fajriyah menjelaskan, dalam peraturan 
Menteri BUMN dijelaskan bahwa dalam 
suatu perusahaan pelat merah harus 
memiliki komisaris independen dengan 
komposisi sebanyak 20 persen. Sehingga 
Ahok sama dengan Tanri Abeng 
sebelumnya yang merupakan Komisaris 
Utama/Komisaris Independen. "Jadi, Pak 
Basuki Tjahaja Purnama jabatannya 
sekarang Komut garis miring Komisaris 
Independen," katanya. Saat ini, lanjut 
Fajriyah, di tubuh Pertamina hanya ada 
satu orang yang mengisi posisi komisaris 
independen yaitu : Alexander Lei komisaris 
independen. Jadi sekarang ditambah satu 
lagi, Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai 
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Komisaris Independen juga. Sudah 
mencukupi sesuai dengan peraturan,” 
kata Fajriyah. Apa sih komisaris 
independen? Mengutip penjelasan 
Pasal 120 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (UUPT), komisaris 
independen adalah komisaris dari 
pihak luar. Komisaris independen tidak 
terafiliasi dengan pihak manapun, 
terutama pemegang saham utama, 
anggota direksi dan atau anggota 
dewan komisaris lainnya yang diatur 
dalam anggaran dasar. Kedudukan 
hukum komisaris independen dalam 
lingkungan organ dewan komisaris 
(DK) merupakan komisaris yang 
independen. Sementara, berdasarkan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BUMN, anggota komisaris 
diangkat berdasarkan pertimbangan 
integritas, dedikasi, memahami 
masalah-masalah manajemen 
perusahaan yang berkaitan dengan 
salah satu fungsi manajemen, memiliki 
pengetahuan yang memadai di bidang 
usaha Perseroan tersebut. "Serta 
dapat menyediakan waktu yang cukup 

untuk melaksanakan tugasnya," tulis 
Pasal 28 UU tersebut. Komposisi 
komisaris, lanjut UU itu, ditetapkan 
sedemikian rupa, sehingga 
memungkinkan pengambilan keputusan 
dapat dilakukan secara efektif, tepat dan 
cepat, serta dapat bertindak secara 
independen. Adapun, masa jabatannya 
ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk satu kali masa jabatan. 
Rejeki Ahok benar-benar luar biasa. 
Penjara telah membuat Ahok menjadi 
beruntung dari para sergapan Kadrun. 
Seandainya Ahok menang di pilkada DKI 
2017 dulu, dan kini jadi Gubernur, 
mungkin saja nasib Ahok tidak seperti 
sekarang ini. Jadi memang ada 
hikmahnya, salut deh. Belum lagi Ahok 
dikaruniai anak yang mungil. Jadi kalau 
dilihat memang Tuhan sangat sayang 
pada Ahok. Sulit dibayangkan jika Ahok 
masih tetap jadi Gubernur, permasalahan 
yang dihadapinya bisa makin ruwet, 
bahkan urusan keluarga akan lebih 
“parah” lagi, akan banyak gorengan yang 
dilancarkan kadrun yang sangat radikal 
itu. Sementara untuk menghadapi para 
kadrun itu harus ada strateginya. Dan 

inilah strateginya. Biarin Anies yang 
sekarang terlihat bingung dan stress 
sendiri. Kampanye kampanyenya sulit 
terwujud karena memang rumusannya 
sudah salah dari awal. Kalau tidak salah 
pasti mudah diwujudkan. Ahok itu sudah 
melewati pendidikan dasar tentang 
berhitung yang tepat, dan dipadu 
dengan jiwa sosial yang tinggi, pastilah 
menghasilkan output yang luar biasa. 
Beda halnya dengan orang yang 
melewati masa pendidikannya hanya 
mengandalkan kata-kata. Apalagi sudah 
menanamkan di pikirannya bahwa kata-
kata adalah segala-galanya. Apalagi 
kalau bisa meraih kekuasaan dengan 
modal kata-kata, ia pun makin 
membenarkan apa yang dipikirkan itu. 
Karya Tuhan yang kalau sudah 
merancang memang keren banget! 
Bayangkan saja orang yang berlabel 
mantan napi ini dipakaiNya dengan 
sangat luar biasa. Label yang dulu 
dipaksakan oleh manusia radikal, yang 
selalu diberikan ke Ahok, kini Tuhan 
ganti dengan sukacita yang double-
double sampai luber! Bagaimana nggak 
luber konon gaji Ahok selangit! Yup, 
menurut laporan keuangan Pertamina 

2018, kompensasi yang diberikan 
kepada jajaran direksi dan komisaris 
perusahaan mencapai US$47,23 juta 
atau setara Rp 661 miliar (kurs Rp 14 
ribu per dolar AS). Jika dibagi rata-rata 
dengan direksi dan komisaris Pertamina 
yang berjumlah 17 orang, maka per 
orang menerima sekitar Rp 38 miliar 
dalam satu tahun atau sebesar Rp3,16 
miliar per bulan. Ini belum termasuk 
bonus, tunjangan, Tunjangan Hari Raya 
(THR). Tuhan memang hebat dalam 
segalanya, nggak cuma gaji selangit 
cara Dia membersihkan Ahok. Dua 
jabatan dalam waktu berdekatan 
tentunya menunjukkan bagaimana Ahok 
dianggap layak dan pantas untuk 
menjadi bagian pembangunan untuk 
negeri ini. Istilah kerennya, kalau berlian 
tetap saja berlian, meski di lumpur 
sekalipun. Para pembenci Ahok 
sekarang semakin tidak bisa lagi 
menegakkan kepala. Sebab orang yang 
mereka rendahkan, sekarang 
ditinggikan. Orang yang mereka 
jatuhkan, sekarang jadi pimpinan. 
Sementara orang yang mereka 
tinggikan, sekarang malah direndahkan 
serendah-rendahnya. Orang yang dulu 
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mereka muliakan, justeru semakin 
dihinakan. Menggunakan kata 
dihinakan karena yang 
bersangkutanlah yang membuat dirinya 
sendiri hina, bukan pemerintah dan 
bukan Anda. Lihat Jakarta sekarang 
benar-benar bikin sakit kepala, dan 
naik tensi! Kemacetan di setiap sudut 
kota makin menggila, dan ini masih 
harus dipaksakan dengan kenyataan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
bertebaran merajalela, lengkap dengan 
sampah dan premanisme. Sip, komplit 
pake telor deh! Anies sang gubernur 
yang kelewat santun hingga otw santui 
alias santai kalau bahasa gaulnya. 
Sedangkan warga Jakarta 
kekenyangan dan bahkan sampai 
termuntah-muntah mendengarkan jurus 
bela diri dan cuci tangannya sang 
gabener. Kini, nasi sudah menjadi 
bubur, dan bubur itu terpaksa juga 
harus ditelan bulat-bulat oleh warga 
Jakarta yang mendukung Ahok. 

Bayangkan saja sudah berjalan hampir 
tiga tahun Jakarta bersama Anies, tetapi 
pembangunan cuma mentok di trotoar 
segede gaban! Padahal di era Anies 
anggaran APBD DKI Jakarta selangit! 
Mirisnya, semuanya nguap nggak jadi 
apapun, dan parahnya bahkan tanpa 
transparansi! Idem setali tiga uang Anies 
juga “dipermalukan” oleh ucapannya 
sendiri. Semua janjinya nggak satupun 
terbukti. Satu-satunya pembuktian Anies 
bahwa dirinya itu pemimpi yang sedang 
magang jadi pemimpin. Ironisnya, sampai 
sekarang Anies ini nggak sadar-sadar 
juga, dan tetap percaya diri setiap kali 
terpojok mencari kambing hitam untuk 
disalahkan. Masih banyak permainan 
kata-kata yang bisa digunakan, jadi 
sebenarnya seorang pemimpin itu bukan 
Cuma kata-kata yang penting untuk ditata 
agar komunikasi bisa nyambung dengan 
publik, tapi juga kata-kata itu sinkron 
dengan kinerja. Tapi kalau di Jakarta saat 
ini, kata-kata itu sulit sinkron. Misalnya 
katanya sebelum disuruh membersihkan 
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waduk sudah dibersihkan duluan. 
Kata-katanya ini bagus, tapi untuk 
membuktikannya kan bisa dilihat di 
lapangan sebagai objek realitas, dan 
ternyata, waduk-waduk itu masih 
kotor dan penuh lumpur padat, dan 
sepertinya banyak tempat-tempat di 
Jakarta yang tidak lagi diurus. 
Soalnya, Gubernurnya sudah tidak 
sabaran mau jadi Presiden. 
Bayangkan saja, selama menjabat 
jadi Gubernur sudah 4 kali keluar 
negeri. Kemudian urus sekolah di luar 
DKI yang jelas jelas bukan 
urusannya. Sedangkan 
permasalahan disini masih banyak, 
seperti penggusuran dan lainnya. 
Sekarang Anda paham, kenapa 
karyawan Pertamina menolak Ahok. 
Kenapa PA 212 menolak Ahok 
dijadikan orang penting di BUMN. 
Karena mereka tidak sanggup 
menyaksikan Ahok 'dimuliakan', pada 
saat yang sama junjungan mereka 
masih terbuang. Apa kata dunia? 
Menarik melihat pendapat Luhut 
Binsar Panjaitan tentang dipilihnya 
Ahok. Luhut menganggap dipilihnya 
Ahok itu pilihan yang amat tepat, 
karena banyaknya masalah di 

Pertamina. "Pak Ahok itu akan sangat 
bagus mengawasi Pertamina, karena 
Pertamina sumber kekacauan paling 
banyak itu. Biar aja di situ," ujar Luhut di 
kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2019). 
Instruksi Jokowi kepada Ahok "sederhana". 
Yaitu yakni percepatan penyelesaian 
pengembangan kilang PT Trans Pacific 
Petrochemical Indotama (TPPI). Kilang-
kilang di TPPI itu terlalu lama dibangun 
padahal jika selesai dan mulai beroperasi, 
maka dampaknya cukup besar dalam 
menekan impor migas, dengan harapan 
dapat memperbaiki defisit neraca 
perdagangan. Apa yang dibebankan 
kepada Ahok nampak "sederhana", hanya 
tentu saja kekacauan yang dimaksud Luhut 
di Pertamina mungkin bermuara pada 
sistem manajemen yang buruk, perilaku 
korupsi dan mungkin saja mafia yang 
menggurita. Menghadapi situasi kemudian, 
duo Jokowi dan Ahok dianggap memiliki 
kekuatan yang besar untuk melabrak 
beberapa hal tersebut. Menarik yang 
dikatakan oleh pengamat politik Yunarto 
Wijaya tentang Jokowi Ahok. Pria yang 
menjabat sebagai Direktur Eksekutif 
Charta Politika Indonesia ini berkomentar 
begini melalui akun twitternya. "Emang 
kelihatan mana yang Mike Tyson mana 
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Info SIP
yang Muhammad Ali..mana yang 
Sprinter mana yang Marathon. Mana 
yang pukulannya dari depan, mana 
yang pake tangan orang lain" Ahok itu 
Mike Tyson, Jokowi itu Muhammad Ali. 
Ahok itu Sprinter, Jokowi itu pelari 
Marathon. Jokowi jelas punya pilihan 
yang lebih banyak dengan kehadiran 
Ahok. Jokowi membutuhkan orang 
yang mengerti cara berpikirnya, tetapi 
dengan pendekatan yang berbeda, 
yang bisa saja lebih efektif dari 
pendekatan yang digunakannya 
selama ini. Orang itu adalah Ahok. 
Lebih jauh, soal Mike Tyson, 
sepertinya Ahok perlu berpikir untuk 
tidak selamanya bergaya seperti Mike 
Tyson tetapi bisa sesekali mencoba 
menjadi Manny Pacquiao. Tidak usah 
terlalu seram seperti Tyson, tetapi 
terus bergerak cepat seperti Pacquiao, 
lalu sesekali memberikan Jab dan 
menuntaskannya dengan sebuah hook 
keras. Jokowi teruslah konsisten 
seperti Muhammad Ali. Publik tentu 
menunggu gebrakan selanjutnya dari 
kedua orang ini. Jokowi Ahok ini akan 
menjadi lebih epik dan nyata ketika 
Pertamina dapat berubah sekaligus 
menjadi BUMN yang kembali dapat 
dibanggakan. Waktu lima tahun 
mungkin terlalu singkat untuk 
memperbaiki sebuah "kerusakan 
berat". Akan tetapi bukankah jika hal 
itu dapat diwujudkan maka bisa 
dikatakan sebagai sebuah kisah yang 
epik? Ahok boleh sengsara dulu, tapi 
kini, semoga makin melejit dan 
berbakti kepada bangsa dan negara. 
Yang penting saat ini, Ahok bisa santai, 
dan beliau tidak terlalu ambisi mau 
menjadi Presiden. Kalau memang 
rakyat masih belum maju pikirannya 
sehingga tidak mau menerima Ahok, 
yang fine-fine aja. Yang jelas 
jabatannya di Pertamina, apalagi 
sekarang merangkap dengan jabatan 
Komisaris Independen, Ahok bisa 
berbakti buat negara, Ahok bisa ikut 
menghalangi atau bahkan membasmi 
para mafia yang suka impor minyak. 
Ahok bisa mendorong terciptanya 
lahan-lahan sumber energi untuk 
bangsa ini, dan secara otomatis itu 

akan menggerus para lahan mafia yang 
sudah lama menggerogoti negara. Para 
mafia itu bisa saja titipan dari salah satu 
partai kan? Maka kita lihat saja nanti jika 
para mafia ini tak berkutik, maka bisa jadi 
partai tersebut pun keok. Banyak netizen 
yang menyoroti momen Jokowi dan Ahok 
yang bertemu kembali.
"Sahabat lama ketemu kembali...," tulis 
akun @andriasmaru. "Mantap Pak, 
semoga di bawah tangan dingin Pak Ahok, 
Pertamina menjadi perusahaan minyak 
terpandang di dunia serta menjadi tulang 
punggung devisa negara," tulis akun 
@jeffchan92. "Dua orang hebatt," tulis 
akun @albettsurockboyo. "Aku kok 
bahagia ya.... Ya Allah sejuk lihatnya...," 
tilis akun @mardiana_hasan. Apa kita mau 
bilang Ahok kebetulan ketiban rejeki? Wah, 
tidak kawan! Ini bukan kebetulan, tetapi ini 
hukum tabur tuai! Siapa menanam dia 
yang menuai! Hukum alam yang tidak bisa 
kita lawan karena hak prerogatif Tuhan. 
Maaf yah, nggak ada dalam sejarah 
manusia bisa bersembunyi dari mata 
Tuhan! Satu waktu nanti semua 
kebohongan dan kejahatan itu pasti 
dilucuti habis-habisan olehNya. 
Kepercayaan yang diberikan kepada Ahok 
modalnya bukan koar-koar bro! Tetapi 
karena Ahok memiliki dedikasi, 
kemampuan dan karakter yang 
bertanggung jawab. Selamat bekerja buat 
Pak Ahok. Apalagi Ahok sedang diberikan 
tugas oleh Jokowi untuk membangun 
kilang Trans Pacific Petrochemical 
Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur 
dalam waktu tiga tahun, menerapkan 
Biodiesel 40 tahun depan serta dalam 
jangka panjang mengurangi impor yang 
artinya harus berperang dengan mafia 
migas yang tentunya tidak akan duduk 
diam begitu saja. Mungkin kita tidak akan 
sering membaca berita mengenai sepak 
terjang Ahok seperti saat di Jakarta dulu. 
Tapi hasilnya bisa kita lihat nanti. 
Kalau ini berhasil dan berjalan dengan 
mulus, maka jalan lain akan terbuka lebar 
buat Ahok. Sesuatu yang besar sedang 
menunggu Ahok. Terbukti berlian, nggak 
heran kalau Ahok makin mantul, sedang 
yang lain mental ke tong sampah! 
Bukankah, memang sampah seharusnya 
ada di tong sampah khan?

Ketika kita menua, sejumlah organ dan 
kondisi tubuh bakal menurun kesehatan 
dan kebugarannya. Salah satu organ 
tubuh yang kondisinya bakal menurun 
adalah perut.Menurunnya kondisi perut 
ini bisa membuatmu 
tidak lagi bisa makan 
sebebas 
sebelumnya. 
Menjaga kesehatan 
perut merupakan hal 
yang sangat penting 
untuk hidup di masa 
tua yang 
sehat.Walau begitu, 
berbeda dengan 
bagian tubuh lain 
seperti sendi atau 
tulang, perut bisa 
tetap efektif walau sudah tua. 
Mikrobioma yang berada di dalam usus 
tidak bakal kehilangan fungsinya seiring 
usia.Faktanya sekitar 70 persen dari 
sistem kekebalan tubuh kita berada di 
dalam usus. Hal ini menunjukkan 
hubungan yang konstan antara usus dan 
sistem kekebalan tubuh.Peradangan 
juga merupakan salah satu makanan 
kesehatan yang mungkin terjadi ketika 
sistem imun tubuh tidak berjalan dengan 
tepat. Oleh karena itu, menjaga 
kesehatan tubuh sangat penting 
terutama ketika usia 
bertambah.Berbagai cara menjaga 
kesehatan perut bisa kamu lakukan 
untuk mencegah risiko masalah 
kesehatan lebih lanjut. Dilansir dari 
Medical Daily, berikut sejumlah cara 
menjaga kesehatan perut walau usiamu 
terus bertambah.
1.Konsumsi Suplemen Probiotik dan 
Prebiotik

Cara Menjaga Kesehatan Perut

Konsumsi suplemen bisa jadi cara yang 
bermanfaat untuk membantu 
meningkatkan kondisi kesehatan perut. 
Keberadaan bakteri sehat di dalam 
perut bisa berdampak positif pada 

kesehatanmu 
secara 
keseluruhan.
2.Perhatikan Jenis 
Makanan
Makanan tertentu 
seperti makanan 
olahan memiliki 
protein hewani dan 
lemak jenuh yang 
tak sehat. 
Sebaiknya 
konsumsi lebih 
banyak sayuran 

dengan kandungan serat dan nutrisi 
yang tinggi dan berguna menjaga 
kesehatan perut dan tubuh secara 
keseluruhan.
3.Perhatikan Konsumsi Antibiotik
Konsumsi obat-obatan terutama 
antibiotik perlu sangat dicermati karena 
sejumlah dampak yang mungkin 
muncul. Dampak ini mungkin juga dapat 
terjadi pada perut sehingga jangan 
sembarangan mengonsumsi obat ini.
4.Banyak Beraktivitas
Konsumsi makanan sehat saja tak 
cukup untuk menjaga kesehatan tubuh 
secara keseluruhan. Mengimbanginya 
dengan olahraga secara konsisten 
merupakan hal yang harus 
dilakukan.Seiring bertambahnya usia, 
perlu dilakukan sejumlah penyesuaian 
pada tubuh dan gaya hidupmu. Jangan 
lupa melakukan sejumlah hal ini agar 
kesehatan tetap terjaga kendati usia 
bertambah 
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UU Kewarganegaraan India menuai pro 
dan kontra. UU Kewarganegaraan ini 
merupakan sebuah UU yang 
diamandemen dari Undang-Undang 
Kewarganegaraan tahun 1955. UU 
Amandemen Kewarganegaraan ini 
sudah disahkan pada 12 Desember 
2019.
Sebelum diamandemen, isi UU 
Amandemen Kewarganegaraan 
melarang imigran ilegal menjadi warga 
negara India. Di bawah UU lama, 
siapapun yang dianggap imigran ilegal 
bisa dideportasi atau dipenjara.
UU lama juga mengatur ketentuan 
bahwa seseorang harus tinggal di India 
atau bekerja untuk pemerintah federal 
setidaknya 11 tahun sebelum mereka 
memenuhi syarat untuk mengajukan 
permohonan kewarganegaraan.
Kini UU Amandemen Kewarganegaraan 
sudah disahkan. UU baru ini akan 
mempercepat pemberian 
kewarganegaraan untuk warga dari 
enam agama; Hindu, Sikh, Buddha, Jain, 
Parsi, dan Kristen yang berasal dari 
negara tetangga Afghanistan, 
Bangladesh dan Pakistan, jika mereka 
datang ke India sebelum 2015.

Kontroversi UU Kewarganegaraan India

Namun, dalam UU tersebut tak 
dicantumkan agama Muslim. Hal ini 
sontak menuai reaksi dari dalam negeri 
India, bahkan hingga negara luar. 
Berikut ulasan UU Kewarganegaraan 
India dinilai diskriminatif terhadap 
muslim:
1.Isi UU Kewarganegaraan Tak Ikut 
Sertakan Agama Islam
Seperti dikutip dari salinan Kementerian 
Hukum dan Keadilan (Departemen 
Legislatif), New Delhi, 12 Desember 
2019 tentang Undang-undang Parlemen, 
yang sudah mendapat persetujuan dari 
Presiden India Ram Nath Kovind pada 
12 Desember 2019, berikut isi UU 
Amandemen Kewarganegaraan:
*In the Citizenship Act, 1955 (hereinafter 
referred to as the principal Act), in 
section 2,
in sub-section (1), in clause (b), the 
following proviso shall be inserted, 
namely:"Provided that any person 
belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, 
Parsi or Christian community from 
Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, 
who entered into India on or before the 
31st day of December, 2014 and who 
has been exempted by the Central 

Bagi semua orang, disarankan untuk 
mengunjungi dokter gigi setidaknya 
enam bulan sekali. Namun tidak 
banyak yang mengikuti anjuran itu 
dengan berbagai alasan baik karena 
kesibukan atau juga karena ketakutan.
Terkait ketakutan untuk datang ke 
dokter gigi itu, ternyata banyak orang 
yang mengalaminya. Bahkan secara 
khusus sudah ada nama untuk 
menyebut kondisi takut yang muncul 
kepada 
seseorang 
terhadap dokter 
gigi ini yaitu 
odontophobia.
Keengganan ke 
dokter gigi ini 
bisa berdampak 
sangat buruk 
dan bahkan 
membuat 
masalah gigi 
semakin parah. 
Hal ini kemudian 
bisa berujung 
pada masalah 
yang lebih parah 
saat harus 
berobat ke 
dokter gigi.
Dilansir dari 
Medical Daily, 
kondisi takut 
untuk mendapat 
perawatan di dokter gigi dan 
menghindarinya ini sudah termasuk 
dalam masalah mental. Berdasar 
“Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition,” 
kondisi ini bisa dijelaskan sebagai 
odontophobia.
1.Penyebab Munculnya Rasa Takut ke 
Dokter Gigi
Terdapat sejumlah penyebab yang 
membuat seseorang menjadi takut 
untuk berkunjung ke dokter gigi. Salah 
satu yang paling umum adalah 
pengalaman traumatis sebelumnya 
terutama pada saat anak-anak.

Ketakutan terhadap alat yang digunakan 
untuk merawat gigi juga bisa menjadi 
salah satu penyebabnya. Hal ini biasanya 
terjadi berupa ketakutan terhadap jarum 
suntik yang digunakan.
Walau begitu, tidak menutup 
kemungkinan bahwa hal lain juga bisa 
menjadi alasan terkait masalah ini. Ketika 
kamu memiliki ketakutan terkait masalah 
ini, sebaiknya ketahui penyebab 
masalahmu tersebut.
2.Cara Mengatasi Ketakutan ke Dokter 

Gigi
Mengunjungi dokter 
gigi secara rutin 
bisa membuatmu 
menjadi terbiasa. 
Selain itu, hal ini 
juga bisa mencegah 
munculnya masalah 
gigi dan mulut yang 
sebelum menjadi 
lebih parah.
Kelola Kecemasan
Mengurangi dan 
mengelola rasa 
cemas di dalam diri 
bisa kamu lakukan 
untuk mengurangi 
ketakutan ini. Kamu 
bisa melakukan 
sejumlah teknik 
relaksasi atau juga 
menggunakan 
pengalih perhatian.

Sadari Bahwa ke Dokter Tidak Berarti 
Sakit
Tidak semua pengobatan yang dilakukan 
oleh dokter gigi menyebabkan rasa sakit. 
Selain itu, pada saat ini ketika melakukan 
perawatan yang borpotensi menyakitkan, 
dokter bakal menggunakan anestesi dulu 
sebelumnya.
Berbicara denga Dokter Gigi
Berbicara dengan santai dengan dokter 
gigi sebelumnya bisa membantu 
mengurangi ketakutanmu. Selain itu, 
kamu juga bisa menceritakan mengenai 
ketakutanmu tersebut agar dapat dibantu 
melaluinya.

Mengenal Apa Itu Odontophobia
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Government by or under clause (c) of 
sub-section (2) of section 3 of the 
Passport (Entry into India) Act, 1920 or 
from the application of the provisions of 
the Foreigners Act, 1946 or any rule or 
order made thereunder, shall not be 
treated as illegal migrant for the 
purposes of this Act;".
"*Dalam Undang-Undang 
Kewarganegaraan, 1955 (selanjutnya 
disebut sebagai Undang-undang pokok), 
nomor 2 ayat (1) (b):
-"Jika ada orang yang beragama Hindu, 
Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Komunitas 
Kristen dari Afghanistan, Bangladesh 
atau Pakistan, yang masuk India pada 
atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 
dan yang telah disetujui oleh Pemerintah 
Pusat dengan atau di bawah ayat (c) 
ayat (2) pasal 3 dari Paspor Act (Masuk 
ke India), 1920 atau dari penerapan 
ketentuan Foreigners Act, 1946 atau 
aturan atau perintah apa pun yang dibuat 
di bawahnya, tidak akan diperlakukan 
sebagai migran ilegal untuk keperluan 
Undang-undang ini;"Dalam undang-
undang tersebut disebutkan berbagai 
agama kecuali Islam.
2.Didukung Mayoritas di Parlemen & 
Ditolak Oposisi karena Diskriminasi 
kepada Muslim
Parlemen India menyetujui RUU yang 

akan memberikan kewarganegaraan 
bagi imigran non Muslim dari 
Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. 
Dalam pemungutan suara di parlemen, 
125 anggota setuju dan 105 menolak. 
RUU ini juga telah melewati persetujuan 
di majelis rendah.Salah satu partai 
dalam parlemen India, yakni partai 
berkuasa beraliran Hindu nasionalis, 
Bharatiya Janata (BJP), sangat 
mendukung pengesahan UU 
Kewarganegaraan tersebut. Menurut 
BJP, UU itu akan memberikan 
perlindungan bagi warga non Muslim 
yang melarikan diri dari negaranya 
karena penindasan berbasis 
agama.Meski begitu, partai-partai 
oposisi menolak UU tersebut. Mereka 
menilai hukum itu diskriminatif kepada 
muslim di negara sekuler yang 
berpenduduk 1,3 miliar orang itu.
3.Awal Kemunculan UU 
Kewarganegaraan
UU baru yang dulu masih menjadi UU 
Kewarganegaraan 1955 pertama kali 
muncul di Parlemen pada Juli 2016. 
Kemudian UU Kewarganegaraan 1955 
diubah dan menjadikan agama sebagai 
dasar kewarganegaraan. UU ini 
sebelumnya tidak menjadikan agama 
sebagai kriteria kelayakan untuk menjadi 
warga negara.Sebelum menjadi UU, 
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Tanah Air
RUU Kewarganegaraan disahkan di 
Lok Sabha pada Januari 2019. Namun 
UU itu ditolak Majelis Tinggi. 
Kemudian muncul protes dari negara-
negara bagian timur laut dan 
perlawanan dari oposisi.Sesuai 
dengan UU Kewarganegaraan yang 
baru, imigran yang tidak berdokumen 
harus tinggal di India minimal satu 
tahun terakhir atau selama enam 
tahun untuk memenuhi syarat 
kewarganegaraan. Sementara UU 
Kewarganegaraan 1955 yang lama 
menetapkan persyaratan untuk 
mendapat kewarganegaraan India, 
yakni sudah menetap di India selama 
12 tahun.
4.Pernyataan Perdana Menteri India
Perdana Menteri (PM) India, Narendra 
Modi menyampaikan ingin "dengan 
tegas meyakinkan" sesama warga 
India bahwa UU tersebut tidak akan 
mempengaruhi warga negara India 
dari agama apa pun."Tidak ada orang 
India yang khawatir tentang undang-
undang ini. UU ini hanya untuk 
mereka yang mengalami bertahun-
tahun persekusi di luar dan tak ada 
tempat bagi mereka untuk melarikan 
diri kecuali India," kata dia melalui 
Twitter, dilansir dari India Today.Dia 
juga mengingatkan saat ini waktunya 
untuk memperkuat perdamaian, 
persatuan, dan persaudaraan. Dia 
mengimbau warganya tak 
mempercayai desas desus maupun 
kabar bohong."Kebutuhan saat ini 
bagi kita semua adalah bekerja sama 
untuk pembangunan India dan 
pemberdayaan setiap orang India, 
terutama yang miskin, tertindas dan 
terpinggirkan. Kami tidak akan 
mengizinkan kelompok 
berkepentingan untuk memisahkan 
kami dan menciptakan kegaduhan," 
kicaunya.
Pada kicauan lain, dia mengatakan 
UU Kewarganegaraan disahkan 
parlemen dengan dukungan yang luar 
biasa. Sejumlah partai politik dan 
anggota parlemen diklaim mendukung 
pengesahan tersebut."UU ini 
menggambarkan budaya penerimaan, 
harmoni, kasih sayang, dan 

persaudaraan India yang telah 
berlangsung selama berabad-abad," kata 
dia.
5.Penolakan Masyarakat India
Jalan-jalan di India dipadati ribuan 
pengunjuk rasa untuk memprotes 
penolakan terhadap UU Amandemen 
Kewarganegaraan atau CAB yang 
disahkan, pekan lalu. Ribuan orang, 
termasuk mahasiswa di Universitas Jamia 
Millia Islamia, berunjuk rasa menentang 
UU baru yang akan memberikan status 
kewarganegaraan terhadap warga 
berbagai agama, kecuali muslim, yang 
kabur dari negaranya akibat persekusi 
berbasis agama.
Pada Minggu (15/12), kekerasan pecah di 
Universitas Jamia Millia Islamia, New 
Delhi, setelah polisi menyerbu 
perpustakaan kampus, menembakkan gas 
air mata ke arah mahasiswa dan 
pengunjuk rasa. Di Universitas Jamia 
Millia Islamia di Delhi, slogan 
#SecularIndia memenuhi tembok-tembok 
bangunan, sejumlah mahasiswa 
menyampaikan kepada The Associated 
Press (AP) polisi juga memukul pengunjuk 
rasa sebelum menyegel semua gerbang 
kampus.
Tiga bus dibakar selama kerusuhan, dan 
puluhan orang terluka."Kami diperlakukan 
seperti penjahat. Banyak yang terluka dan 
saya melarikan diri dari kampus demi 
keselamatan nyawa saya," kata salah 
seorang mahasiswa, Tufail 
Ahmad.Kemudian bekas lemparan batu 
pengunjuk rasa termasuk pecahan kaca 
dan serpihan darah terlihat dalam sebuah 
rekaman video. Video yang dibagikan 
kepada AP menunjukkan adegan 
kekacauan di perpustakaan kampus saat 
polisi menembakkan gas air mata dan 
mahasiswa berkerumun di bawah meja 
dan mengunci diri dalam kamar 
mandi."Polisi memaksa memasuki 
kampus, tak ada izin diberikan. Pegawai 
kami dan mahasiswa dipukul dan dipaksa 
meninggalkan kampus," kata pejabat 
tinggi Universitas Jamia Millia Islamia, 
Waseem Ahmad Khan.Mahasiswa yang 
terluka dibawa ke rumah sakit terdekat, 
termasuk ke Holy Family dimana sekitar 
26 mahasiswa dirawat, menurut juru 
bicara rumah sakit, Father George. 

Kasus penyelundupan Harley Davidson 
dan sepeda Brompton oleh Eks Dirut 
Garuda Ari Askhara tampaknya 
berbuntut panjang. Tak hanya itu, 
polemik intrik di dalam awak kabin 
pesawat juga mencuat di 
permukaan.Mengetahui adanya skandal 
di dalam awak kabin Garuda, Erick 
Thohir sempat mengirim pesan ke 
Hotman Paris. Dia meminta info soal 
pramugari GarudaLantas bagaimana isi 
pesan Erick Thohir pada Hotman Paris? 
Simak informasi yang dihimpun dari 
beberapa sumber berikut ini.
1.Video Hotman Paris untuk Menteri 
BUMN
Permasalahan kasus penyelundupan 
yang dilakukan oleh Eks Dirut Garuda 
kini telah merembet ke mana-mana. 
Yang terbaru yaitu skandal yang terjadi 
di dalam awak kabin pesawat di mana 
ada tindak diskriminasi ataupun 
pelecehan di dalamnya. Selain itu, 
kebijakan-kebijakan aneh juga muncul di 
dalam sistem awak kabin 
pesawat.Terbaru, beberapa pramugari 
terpaksa harus kena grounded (dilarang 
terbang), hanya karena membagikan 
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foto-foto yang kini sedang viral. 
Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris 
langsung bertindak dengan membuat 
video yang diperuntukan untuk Erick 
Thohir, Menteri BUMN.
"Halo berita terbaru di bulan Desember, 
seorang pramugari baru-baru ini di-
grounded oleh salah seorang oknum 
pimpinan Garuda," ungkapnya alam 
video di laman akun Instagramnya.
Yang tak habis pikir, alasan diberikan 
larangan izin terbang ini hanya karena 
mem 'forward' sebuah foto yang 
menunjukkan potret berbeda dari 
seorang pramugari."Hanya karena 
pramugari tersebut mem-forward foto-
foto dari cewek pramugari yang katanya 
dekat dengan pimpinan Garuda yaitu 
foto-foto 'before and after' oplas (operasi 
plastik), ya hanya kerena itu," 
sambungnya menjelaskan.
2.Ingin Erick Thohir Segera 
Menindaklanjuti
Kasus itu dinilai tidak etis sebab 
kebaikan yang ingin diutarakan justru 
berakhir dengan kebijakan yang 
menghukumnya. Maka dari itu, Hotman 
Paris ingin Erick Thohir selaku Menteri 
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foto-foto yang kini sedang viral. 
Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris 
langsung bertindak dengan membuat 
video yang diperuntukan untuk Erick 
Thohir, Menteri BUMN.
"Halo berita terbaru di bulan Desember, 
seorang pramugari baru-baru ini di-
grounded oleh salah seorang oknum 
pimpinan Garuda," ungkapnya alam 
video di laman akun Instagramnya.
Yang tak habis pikir, alasan diberikan 
larangan izin terbang ini hanya karena 
mem 'forward' sebuah foto yang 
menunjukkan potret berbeda dari 
seorang pramugari."Hanya karena 
pramugari tersebut mem-forward foto-
foto dari cewek pramugari yang katanya 
dekat dengan pimpinan Garuda yaitu 
foto-foto 'before and after' oplas (operasi 
plastik), ya hanya kerena itu," 
sambungnya menjelaskan.
2.Ingin Erick Thohir Segera 
Menindaklanjuti
Kasus itu dinilai tidak etis sebab 
kebaikan yang ingin diutarakan justru 
berakhir dengan kebijakan yang 
menghukumnya. Maka dari itu, Hotman 
Paris ingin Erick Thohir selaku Menteri 
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BUMN segera menindak lanjuti."Hallo 
sobat saya Menteri BUMN, Pak Erick, 
nih Hotman Paris nih cepat dong 
bertindak kasihan tuh pramugari di 
grounded satu bulan hanya gara-gara 
forward foto. Oke, salam Kopi Joni lagi 
di Garuda." jelas Hotman Paris dalam 
video tersebut.
3.Balasan Erick Thohir pada Kasus Itu
 Tidak menunggu lama, Erick Thohir 
segera merespon keinginan Hotman 
Paris yang memang bertujuan untuk 
kebaikan bersama. Dikutip dari 
Instagramnya, Menteri BUMN, Erick 
Thohir mengirimkan pesan untuk 
Hotman Paris melalui aplikasi 
WhatsApp.
"Tadi malam, menteri BUMN sahabat 
gue, Erick Thohir, WA gua, minta nama 
pramugari Garuda yang di grounded 
satu bulan, hanya gara-gara men-
share foto cewek yang katanya dekat 
sama oknum pimpinan Garuda." papar 
Hotman Paris di video yang berbeda.
4.Segera Kirimkan Nama Pramugari 
yang Bersangkutan
Mengetahui jika Erick Thohir hendak 
menindak lanjuti kasus itu, Hotman 
Paris ingin para pramugari segera 
mengirimkan nama-nama yang 
terseret (di grounded) kepada bapak 
menteri."Hei teman-teman pramugari 

Garuda, kalau memang anda solider 
sama teman, kirim nama pramugari itu 
kepada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, 
agar ditindak lanjuti," jelas Hotman Paris.
5.Oknum Itu Masih Menjabat 
Mengejutkan, menurut Hotman Paris, 
oknum pelaku yang meng-grounded 
pramugari tersebut masih menjabat. Jika 
ini sebuah fakta yang tersembunyi, maka 
oknum tersebut harus diberikan segera 
ditindak lanjuti."Katanya oknum pimpinan 
Garuda yang meng-grounded pramugari 
itu masih menjabat. Masih menjabat jadi 
salah satu senior di Garuda," terangnya
6.Derita Awak Kabin Pesawat
Setelah terkuaknya sisi lain dari Eks Dirut 
Garuda, Ari Askhara, Ikatan Awak Kabin 
Garuda Indonesia (IKAGI) lantas mulai 
membeberkan sikap sang mantan atasan 
ke publik. Mereka membeberkan perilaku 
semena-mena yang dilakukan oleh Ari 
Askhara pada awak kabin 
pesawat."Penyalahgunaan kewenangan 
dan kekuasaan dari AA (Ari Askhara) 
selama ini dari 2018-2019," kata Zaenal, 
usai bertemu dengan Menteri BUMN Erik 
Thohir, di Kantor Kementerian BUMN, 
Jakarta, Senin (9/12).Salah satunya yaitu 
Ari Askhara memberlakukan jam kerja 
yang melebihi batas. Hal ini diterapkan 
pada penerbangan Jakarta - Sidney yang 

dipaksa harus pulang pergi dalam satu 
hari. Padahal, harusnya ada rentang 
waktu 3 sampai 4 hari. Selain itu, juga 
menerapkan diskriminasi ke awak 
kabin."Itu ada soal fatique risk 
management system kalau 
penerbangan terlalu panjang, itu sudah 
kami berikan kritik kepada perusahaan 
dan pemerintah bahwa ada diskriminasi. 
Penerbang itu menginap di suatu 
tempat, kami tidak, kami kerja di 
ruangan yang sama, harus perhatikan 
pintu dan cockpit," paparnya.
7.anksi yang Tidak Jelas
Menurut Zaenal, dirinya pun terkena 
sanksi dibebas tugaskan sebagai awak 
kabin selama empat bulan dengan 
alasan mengganggu kinerja Ari Akhsara. 
Selama ini tidak ada yang berani 
melawan kebijakan otoriter Ari Askhara 
sebab akan dikenakan sanksi seperti 
dirinya atau dijatuhkan Surat 
Peringatan.
"Prosedur seharusnya terbuka dan 
transparan, ada di PKS, ada perjanjian 
khusus, kalau tidak ada berarti aturan 
sepihak yang dibuat oleh mereka. 
Selama ini secara internal dilakukan 
oleh oknum-oknum tertentu, itu 
dipindahkan tidak ada dasar yang kuat, 
sehingga tidak berani melawan," 
jelasnya.
8.Memberikan Mutasi Tanpa Penjelasan

Seorang pramugari Garuda Indonesia, 
Putri Adelia Pamela menginginkan 
adanya bersih-bersih terhadap 'kroni' 
Ari Askhara di tubuh Garuda 
Indonesia. Dia mewakili para awak 
kabin meminta Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 
menghapus orang-orang yang memiliki 
ide dan strategi yang sama dengan Ari 
Askhara.
Selain itu, Ari diceritakan kerap 
mengeluarkan kebijakan yang 
merugikan pegawai dan awak kabin, 
salah satunya mutasi tanpa menjalani 
prosedur. Hal ini yang dialami banyak 
para awak kabin termasuk Adelia.Dia 
mengaku, bekerja sebagai pramugari 
sejak tahun 2011. Dalam surat 
tugasnya dia ditempatkan di Jakarta. 
Namun sejak bulan Oktober lalu, dia 
dimutasi ke Ujung Pandang, Makassar 
tanpa aturan yang jelas.
"Saat ini Saya dimutasi ke Makassar 
tanpa menjalani prosedur atau aturan 
yang jelas kepada saya," ungkap Adel.
9.Larangan Izin Terbang (Grounded)
Delapan tahun bekerja sebagai 
pramugari, Putri Adelia Pamela menilai 
sosok Ari Askhara secara pribadi 
cukup baik. Namun dalam aspek 
tertentu Ari tidak sebaik perkiraannya. 
Misalnya, Ari kerap membuat 
kebijakan sepihak yang dapat 
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merugikan sebagian karyawan. Ari 
membuat kebijakan secara prosedur 
tidak jelas.
Contoh kebijakan tidak sesuai 
prosedur tentang pelarangan awak 
kabin untuk terbang (grounded) dan 
mutasi karyawan. Namun kebijakan itu 
tidak diperjelas tentang waktu 
pemindahan dan lama waktu 
grounded.
"Prosedur secara detail tidak diberikan 

yang akhirnya memberikan rasa 
ketidakpuasan sebagai karyawan karena 
tidak ada kepastian," katanya.
Untuk itu dia menginginkan pengganti 
direksi bermasalah dibersihkan, sehingga 
kegagalan direksi sebelumnya tidak 
terulang lagi. 
“Siapa pun calonnya, kami akan selalu 
mendukung dan selama segala yang 
dilakukan untuk kebaikan Garuda 
Indonesia," tutup Adel.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Ketua Presidium Indonesia Police Watch 
(IPW) Neta S Pane menyoroti 
penunjukan Irjen Pol Nana Sudjana 
menjadi Kapolda Metro Jaya. Ia menilai 
Presiden Jokowi ingin menonjolkan 
'geng Solo' di pucuk pimpinan 
kepolisian."Tampilnya Nana sebagai 
Kapolda Metro menunjukkan Jokowi 
semakin hendak menonjolkan geng 
Solo," kata Neta dalam keterangan 
tertulisnya, Senin (23/12).Di era 
Presiden Jokowi tercatat sejumlah 
anggota Polri bahkan TNI yang dulu 
menjabat di Solo saat Jokowi masih 
menjadi Wali Kota Solo, memiliki karier 
cemerlang. Berikut ulasannya:
1.Irjen Nana Sudjana
Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti 
pengangkatan Irjen Nana Sudjana 
sebagai Kapolda Metro Jaya 
menggantikan posisi Irjen Gatot Eddy 
Pramono yang ditunjuk sebagai Wakil 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
(Waka Polri).Nana memang pernah 
menjadi Kapoltabes Surakarta tahun 
2010 saat Jokowi menjadi Wali Kota 
Solo. Ia juga pernah menjadi Dirintelkam 

“Geng Solo “ Di Era Jokowi

Polda Jateng tahun 2011.
2.Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo
Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo bukanlah 
orang lain bagi Presiden Jokowi. Ia 
pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi 
pada tahun 2014. Sebelumnya ia 
menjabat Kapolres Sukoharjo.
Sigit Pernah menjadi Wakapoltabes 
Semarang. Selain itu dia juga pernah 
menjabat sebagai Kapolresta Surakarta 
tahun 2011, saat Jokowi menjadi Wali 
Kota di sana. Kariernya semakin 
cemerlang, saat ini ia dipercaya 
menjabat sebagai Kepala Badan 
Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) 
Mabes Polri.
3.Brigjen Pol Ahmad Lutfi
Selanjutnya ada Brigjen Pol Ahmad 
Lutfi. Ia memiliki karier cemerlang. Ia 
pernah menjabat sebagai Kapolresta 
Solo. Di era Presiden Jokowi, karier 
Lutfi semakin moncer. Ia menjabat 
sebagai Wakil Kapolda Jawa Tengah 
pada tahun 2018.
4.Panglima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto
Bukan hanya di lingkup Polri yang 
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anggotanya memiliki karier moncer di 
era Jokowi, di lingkup TNI juga ada. 
Tercatat, sebelum menjadi Panglima 
TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto pernah 
menjabat sebagai Komandan 
Pangkalan Udara Adi Soemarmo 
tahun 2010-2011 saat Jokowi masih 
menjadi Wali Kota Solo.Kemudian 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ditunjuk 
Presiden Jokowi sebagai Panglima 
TNI sejak 8 Desember 2017 lalu.
5.Istana Bantah ada Geng Solo
Menanggapi IPW yang menilai adanya 
'geng Solo' di tubuh Polri, Kepala Staf 
Kepresidenan, Moeldoko, 
menegaskan tak mungkin seorang 
pemimpin mempertaruhkan posisinya 
demi menempatkan seseorang di 
jabatan strategis. Moeldoko sendiri 
mengakui bahwa dirinya saat menjadi 
Panglima TNI, juga memilih orang 
yang dikenalinya dan telah teruji 
prestasinya untuk menjadi 
asistennya."Analognya seperti itulah 

kira-kira. Jadi semua itu dah soalnya talent 
scoiting bukan karena apa itu political 
appointed bukan. Tetapi sekali tidak 
mungkin sebuah jabatan yang sangat 
strategis itu dipertaruhkan sembarangan, 
enggak mungkin," kata Moeldoko di 
Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 
Senin (23/12).Moeldoko meyakini bahwa 
penempatan seseorang di jabatan 
strategis pasti atas berbagai pertimbangan 
dan kalkulasi yang matang. Menurut dia, 
para pemimpin akan melihat calon 
pembantunya yang memiliki loyalitas 
kepada atasannya, kepada organisasi, 
dan kepada negara."Yang ketiga memiliki 
integritas, memiliki integritas yang baik. 
Jadi tiga hal itu selalu menjadi perhatian 
menjadi pertimbangan bagi seorang 
pemimpin untuk memilih pembantunya," 
jelasnya."Enggak mungkin sebuah jabatan 
yang sangat penting dipertaruhkan dengan 
cara-cara mendapatkan seseorang yang 
tidak terbukti hebat di lapangan," sambung 
Moeldoko.Jembatan di Hutan Kota Kemayoran 

ambruk, Minggu (22/12/2019) sore. 
Akibatnya, Hutan Kota Kemayoran pun 
ditutup untuk umum dan kondisi 
jembatan lengkung berwarna kuning 
yang roboh juga belum diperbaiki. 
Jembatan kuning instagrammable ini 
merupakan penghubung danau yang ada 
di Hutan Kemayoran. Jembatan ini 
merupakan salah satu ikon Hutan Kota 
Kemayoran, hutan yang direvitalisasi 
oleh Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) 
Kemayoran Dihimpun dari berbagai 
pemberitaan Kompas.com, berikut 
adalah fakta-fakta terkait ambruknya 
jembatan di Hutan Kota Kemayoran ini: 
1. Baru saja diresmikan Jembatan Hutan 
Kota Kemayoran ini baru saja diresmikan 
Kementerian Sekretariat Negara, Sabtu 
(21/12/2019) lalu. Keesokan hari setelah 
diresmikan, Minggu (22/12/2019), 
jembatan tersebut pun ambruk. Melansir 
Kompas.com (23/12/2019), Sekretaris 
Kementerian Sekretariat Negara Setya 
Utama pun angkat bicara soal 
ambruknya jembatan di Hutan Kota 
Kemayoran tersebut. Ia menyebutkan 
bahwa pengerjaan jembatan tersebut 
memang belum selesai. Setya 
menegaskan bahwa pihak kontraktor 
harus bertanggungjawab atas kejadian 

Fakta Ambruknya Jembatan Kemayoran

Tanah Air

tersebut. Ia mengaku lupa saat ditanya 
siapa kontraktor proyek tersebut. Ia 
hanya meminta bahwa kejadian ini harus 
ditanyakan langsung kepada Direktur 
Utama Pusat Pengelola Kemayoran. 
2. Anggaran pembangunan capai Rp 5 
miliar Dalam pembangunannya, 
anggaran jembatan ini cukup tinggi. 
Pengerjaan jembatan yang baru 
diresmikan Sabtu lalu ini memiliki nilai 
sebesar Rp 5 miliar. Pembangunan 
jembatan di Hutan Kemayoran yang 
ambruk ini memang belum selesai. Hal 
tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris 
Kementerian Sekretariat Negara Setya 
Utama sebagaimana diberitakan 
Kompas.com (23/12/2019). Setya 
mengatakan bahwa karena belum 
selesai pengerjaannya, jembatan 
tersebut juga belum difungsikan dan 
belum dibayar juga. 
3. Penyelidikan menggandeng ahli 
konstruksi Saat ini, Pusat Pengelolaan 
Kompleks (PPK) Kemayoran tengah 
menyelidiki penyebab robohnya 
jembatan lengkung di Hutan Kota 
Kemayoran, Jalan Pademangan, Jakarta 
Utara. Melansir pemberitaan 
Kompas.com (23/12/2019), Kepala 
Bagian Penerangan Umum 
(Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi 
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Saputra mengatakan pihak kepolisian 
menggandeng ahli konstruksi guna 
menindaklanjuti penyelidikan terkait 
insiden robohnya jembatan di kawasan 
Hutan Kota, Kemayoran, Jakarta, 
Minggu 
(22/12/201
9). Usai 
kejadian, 
polisi telah 
memeriksa 
pengawas 
dan 
perencana 
konstruksi. 
Dugaan 
sementara, 
ambruknya 
jembatan 
tersebut 
disebabkan 
oleh tiang 
sling 
penyangga 
jembatan yang lepas dari tanah. Untuk 
mengetahui penyebab utama dari 
ambruknya jembatan, polisi 
menurunkan tim dari Pusat 
Laboratorium Forensik Mabes Polri. Tim 
tersebut akan mengidentifikasi 
kandungan yang terdapat dalam 
konstruksi jembatan. Adapun dua pihak 

yang terlibat dalam pembangunan 
jembatan tersebut adalah PT SH 
sebagai kontraktor dan CV AK sebagai 
konsultan pembangunan.

 4. Polisi dalami potensi korupsi Selain 
konstruksi, 
polisi juga 
mendalami 
adanya 
potensi 
korupsi di 
jembatan. 
Mengutip 
Kompas.com 
(24/12/2019), 
Kapolres 
Metro 
Jakarta 
Utara 
Kombes 
Budhi Herdi 
Susianto 
mengatakan 
bahwa 

apabila nantinya ditemukan 
pengurangan spesifikasi atau 
ketidaksesuaian dengan dokumen 
pembangunan, akan ada ancaman 
hukuman pidana. Apabila dana tidak 
menggunakan APBN atau APBD, polisi 
akan mencari pasal yang sesuai untuk 
menjerat pihak yang bertanggungjawab.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu
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Pembunuh Khashoggi Di Vonis Hukuman Mati
Pengadilan di Arab Saudi menjatuhkan 
vonis hukuman mati terhadap lima 
terpidana kasus pembunuhan jurnalis 
Jamal Khashoggi pada Senin (23/12). 
Khashoggi dibunuh pada akhir Oktober 
2018 di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, 
Turki saat tengah mengurus dokumen 
pernikahannya. 
Khashoggi 
merupakan 
kolumnis 
Washington Post 
dan pengkritik 
kebijakan kerajaan 
Arab Saudi.Kasus 
yang menuai 
kecaman 
internasional ini 
juga menyeret 
nama putra mahkota Arab Saudi, 
Pangeran Muhammad bin Salman 
(MBS). Tiga terpidana lainnya divonis 
bersalah oleh pengadilan kriminal 
Riyadh karena menutupi kejahatan 
tersebut dan dijatuhi hukuman 24 tahun 
penjara, menurut pernyataan kantor 
Jaksa Agung Arab Saudi yang 
dibacakan melalui televisi pemerintah. 
Demikian dilansir dari laman The Star, 
Selasa (24/12).Secara keseluruhan, 11 
orang diseret ke pengadilan atas kasus 
tersebut. Nama para terpidana tak 
diungkap pemerintah. Eksekusi mati 
yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi 
dengan dipenggal, terkadang terbuka di 
hadapan publik. Semua terpidana 
masih bisa mengajukan 
banding.Pengadilan menyimpulkan 
pembunuhan itu tidak direncanakan, 
menurut Shaalan al-Shaalan, juru 
bicara kantor jaksa agung. Kendati 
kasus ini dianggap sebagian telah 
rampung di Arab Saudi, namun di luar 
Riyadh, dugaan keterlibatan MBS 
masih dipertanyakan.Amnesty 
International menyatakan penuntasan 
kasus ini "dibuat-buat". Sementara 
Agnes Callamard, pelapor khusus PBB 
yang menyelidiki kasus ini, mengecam 
persidangan sebagai "penghinaan 

Internasional

terhadap keadilan," dengan mengatakan, 
"Fakta bahwa rantai komando dan negara 
belum diselidiki berarti bahwa sistem yang 
memungkinkan Jamal Khashoggi untuk 
dibunuh belum disentuh. ”"Keputusan itu 
terlalu melanggar hukum untuk dapat 
diterima," kata tunangan Khashoggi dari 

Turki, Hatice Cengiz, dalam 
sebuah pesan teks kepada 
The Associated Press.Itu 
tidak bisa diterima," 
lanjutnya.
Saat memasuki gedung 
konsulat pada 28 Oktober 
2018, Khashoggi tak 
pernah kembali. Sampai 
saat ini jasadnya pun tak 
ditemukan.Berdasarkan 

hasil penyelidikan independen Callamard, 
15 agen Saudi terbang ke Turki untuk 
bertemu Khashoggi di dalam gedung 
konsulat. Mereka terdiri dari dokter 
forensik, intelijen dan pejabat keamanan 
dan individual yang bekerja untuk kantor 
putra mahkota. Pejabat Turki menduga 
keras Khashoggi dibunuh dan 
dimutilasi.Kasus tersebut mengejutkan 
sekutu Barat dari Arab Saudi dan muncul 
pertanyaan bagaimana bisa operasi 
tingkat tinggi tersebut terjadi tanpa 
sepengetahuan MBS, bahkan kerajaan 
Saudi bersikeras putra mahkota tak ada 
kaitannya dengan pembunuhan 
tersebut.Dalam wawancara acara "60 
Minutes" CBS pada September lalu, MBS 
mengatakan: "Saya bertanggung jawab 
penuh sebagai seorang pemimpin Arab 
Saudi". Namun dia juga menegaskan tak 
mengetahui operasi tersebut, mengatakan 
dia tak bisa melacak jutaan pegawai di 
negaranya. 
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