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Sejak ditinggalkan Ahok, kawasan 
pasar Tanah Abang 
hancur total, alias 
semrawut. Para PKL 
hingga bajaj 
menempati trotoar. 
Saking 
merajalelanya PKL, 
sampai-sampai 
mereka berdagang 
menutupi guiding 
block trotoar yang 
notabene berfungsi 
sebagai penanda bagi para 

penyandang disabilitas untuk berjalan. 
Selain itu, yang bikin 
tambah semrawut lagi, 
yakni para pengemudi 
ojek yang mangkal 
sembarangan di sekitar 
kawasan Tanah Abang. 
Padahal sudah sangat 
jelas terdapat rambu-
rambu lalu lintas di situ 
bahwa dilarang 
berhenti di jalan 
tersebut. Dan yang 

paling parah, para PKL juga menutupi jalur 

Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu 
besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga 
menjadi lebih sederhana. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun omnibus law 
yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal 
yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan 
UMKM. Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Konsep ini sering digunakan di 
Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat 
regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk 
mengamandemen beberapa UU sekaligus. Secara proses pembuatan, pakar hukum 
menyebut bahwa tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya. 
Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait.

Anies Bisa Kena

Omnibus Law
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mobil pemadam kebakaran. Gak 
kebayang kalau seandainya terjadi 
kebakaran. Objek yang terbakar sudah 
habis duluan, baru mobil pemadam 
kebakarannya sampai. Karena 
sebelum OTW harus menyingkirkan 
beberapa PKL dulu. Pertanyaannya, 
apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI 
terkait PKL mengambil hak pejalan kaki 
dan telah membuat pasar Tanah Abang 
semakin semrawut tersebut? Pemkot 
Jakarta Pusat justru mengizinkan 
mereka berdagang di trotoar Jalan 
Kramat Jati, Jakarta Pusat. Yang 
menurut Wakil Walikota Jakpus, 
Irwandi, diperbolehkannya PKL 
berjualan di trotoar itu atas persetujuan 
gubernur DKI Jakarta, Anies 
baswedan. “Sudah disetujui oleh 

Pemprov DKI. Wali Kota juga sudah 
memberikan desainnya ke Pak Anies dan 
telah disetujui," ujar Irwandi. Tidak hanya 
itu saja lho, karena begitu seriusnya Anies 
ingin membuat kawasan Tanah Abang 
lebih semrawut lagi, sampai-sampai ia 
berencana menerbitkan Pergub, supaya 
PKL yang berjualan di trotoar jadi legal. 
Selain itu, kasus pemalakan juga semakin 
marak terjadi di kawasan Tanah Abang 
tersebut. Mereka mengincar pedagang 
yang datang dari luar Jakarta. "Jadi mobil 
angkutan barang pedagang Blok F ini. 
Bukan semua orang lewat (dipalak). 
Mereka (pelaku) tahu nih pedagang yang 
keluar dari Blok F, mereka palak," ujar 
Kapolsek Tanah Abang, Lukman Cahyono, 
(6/9/2019). Menurut Lukman, para 
pemalak itu sudah beraksi di sana selama 

1 tahun terakhir. Artinya apa? Kalau 
sudah melakukan aksi kejahatan 
selama itu, dan baru ditangkap 1 tahun 
kemudian, ada pembiaran yang 
dilakukan oleh polisi dan Pemprov DKI. 
Padahal mereka tidak hanya sekedar 
memalak saja lho. Tapi ada juga yang 
melakukan Pungli. Jadi lengkap sudah 
penderitaan warga kawasan Tanah 
Abang dibuat oleh gakbener ini. Sudah 
semrawut, mobil pemadam kebakaran 
gak bisa keluar, hak pejalan kaki 
dirampas oleh PKL, ditambah dengan 
aksi premanisme, pemalakan dan 
pungli. Nah, setelah puas merusak 
pasar Tanah Abang, dan tidak mampu 
menatanya lagi, ada lokasi nasional lagi 
yang sedang dirusak oleh Anies, yakni 
kawasan Monas. Pohon-pohon di 
kawasan itu digunduli oleh Pemprov 
DKI. Penggundulan itu dilakukan 
dengan alasan revitalisasi. Akibatnya, di 
sisi selatan Monas berubah jadi gersang 
tidak ubahnya seperti gurun pasir. 
Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, 
Pertanahan, dan Tata Ruang DKI, Heru 
Hermanto, penggundulan itu merupakan 
bagian dari konsep revitalisasi hasil 
desain daripada sayembara yang dibuat 

oleh Anies. Proyek revitalisasi Monas di 
bawah Anies Baswedan yang memiliki 
banyak kejanggalan. Dari mulai jangka 
waktu proyek yang dilebihkan, pemenang 
tender bermasalah hingga sumber uang 
yang digunakan untuk pengerjaan 2020 
padahal peruntukan dari APBD 2019. 
Sebelumnya temuan proyek revitalisasi 
monas diberitakan berbagai media yang 
kemudian membuat DPRD DKI turun. 
Mereka mengaku kecolongan hingga 
membeberkan banyak kejanggalan ke 
media. DPRD DKI Jakarta melihat proyek 
revitalisasi Monas memicu banyak 
masalah. Sekretaris Komisi B DPRD 
Pandapotan Sinaga meminta agar proyek 
revitalisasi tersebut dihentikan. Salah 
satu alasan pemberhentian proyek ini 
adalah proyek yang dilakukan pada awal 
2020 menggunakan APBD 2019. “Disetop 
dulu. Tidak ada pekerjaan anggaran 2019 
dikerjakan di 2020, kata Pandapotan saat 
meninjau lokasi, kemarin. Ia pun berang 
atas jawaban berbelit dari pengelola 
Monas saat ditanya soal penebangan 
pohon. Kala itu, Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha Unit Pengawas Kawasan Monas 
Endrati Fariani melaporkan jumlah pohon 
yang ditebang sebanyak 191 pohon. 
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“Bakal dipindahkan kemana bu? 
Memangnya pohon besar-besar itu bisa 
dipindahkan? Enggak bisa,” kata 
Pandapotan. Endrati pun tidak bisa 
menjawab dengan rinci soal 
penebangan pohon tersebut. 
Pandapotan mengatakan jika revitalisasi 
Monas digunakan seharusnya sudah 
kelar dalam waktu 50 hari. Kontrak 
pengerjaan revitalisasi Monas keluar 
sejak November 2019 lalu. 
“Pekerjaannya ini adalah anggaran 
2019, masak bisa dikerjakan 2020. 
Masa pekerjanya kita cek 50 hari kerja. 
Saya terkejut, kok dipaksain seperti ini,” 
kata Pandapotan. Anggota Komisi B, 
Gilbert Simanjuntak yang ikut sidak juga 
angkat bicara. “Pohon yang besar, mau 
sampai kapan pun enggak mungkin 
ditanam ulang. Pasti ditebang. Mau 
pakai kamuflase apapun, pasti ditebang 
lalu ditanam baru. Apalagi, pohon 
seperti jacaranda sebesar ini tidak 
mungkin pindah,” kata Gilbert. 
Pandapotan pun merasa kecolongan. 
“Ini kecolongan lah di depan Balai Kota 
kita melihat seperti ini. Kita tahu setelah 

dari (berita) koran tadi ada pemotongan 
pohon. Ini kan enggak kelihatan dari jalan. 
Setelah lihat makin curiga, kita makin 
pertanyakan,” ujar Pandapotan. Ketua 
DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi 
angkat bicara soal penebangan ratusan 
pohon di kawasan selatan Monas. Ia 
membeberkan rencana revitalisasi Monas 
yang diajukan Pemprov DKI ialah untuk 
Formula E 2020, bukan untuk ruang 
terbuka hijau. "Bukannya tidak tahu, kita 
tahu. Tapi kan di (rapat) banggar 
revitalisasi Monas itu kaitannya dengan 
penyelenggaraan Formula E, bukan untuk 
tebang-tebang pohon begitu," tutur Pras. 
Pras mengatakan, dalam rapat di banggar 
APBD 2020, Pemprov DKI menjabarkan 
nantinya lapangan Monas akan dibuat 
sirkuit Formula E 2020, serta bagaimana 
pengalihan ruas jalan untuk perlintasan 
ajang balap mobil listrik itu. Pras juga 
menuturkan, untuk membuat sirkuit 
tersebut tidak mengorbankan pohon-
pohon di kawasan Monas itu. Diketahui, 
sebanyak 190 pohon ditebang Pemprov 
DKI. Pras pun menyayangkan adanya 
penebangan ratusan pohon di kawasan 

selatan Monas. Ia menegaskan bahwa 
pihak Gubernur Anies Baswedan tidak 
bisa sembarangan lakukan revitalisasi di 
kawasan Monas. “Ini yang kadang saya 
heran, apa lagi? sangat disayangkan 
karena pohon-pohon di Monas itu sudah 
besar-besar dan butuh puluhan tahun 
untuk Jakarta memiliki pohon seperti itu 
lagi,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta 
Prasetyo Edi Marsudi saat dihubungi, 
Senin (20/1). Menurut Pak Pras, saat ini 
warga dunia tengah berlomba untuk 
membangun dengan konsep 
mempertahankan ruang hijau. Bukan 
justru melakukan penebangan massal 
seperti sekarang ini. Makanya perlu 

ditinjau lagi konsep, kajian, dan rencana 
induknya seperti apa,” jelasnya. “Cukup 
aneh bagi saya karena di saat dunia 
sedang berlomba-lomba melakukan 
penghijauan, ini kok malah melakukan 
penebangan. Lagi pula yang saya tahu 
Monas itu cagar budaya, enggak boleh 
sembarangan revitalisasi,”  "Kalau 
alasannya untuk penghijauan ke 
depannya, ini tidak menambah luas RTH 
baru kok. Kalau saya bilang sih mubazir 
karena ini uang rakyat. Saat ini lagi 
takut-takutnya nih sama banjir. Kenapa 
anggaran begitu besar bukan buat 
penanganan banjir," tukas Pras. Kubu 
Anies mengatakan gundulnya monas 
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karena adanya pemotongan pohon 
untuk pembangunan MRT oleh pusat. 
Masalah itu sudah dibantah oleh pusat 
dengan mengatakan bahwa dari 92 
pohon yang ditebang PT MRT, ditanam 
kembali 920 pohon pengganti. PT MRT 
Jakarta menanam 920 pohon sebagai 
pengganti 92 pohon yang ditebang 
karena pembangunan Diaphragm Wall 
(D-Wall) sebagai bagian dari 
pembangunan gardu listrik bawah tanah 
di Kawasan Monas. “Pemotongan dan 
penanaman kembali area pepohonan di 
lokasi pembangunan telah mengikuti 
prosedur dari dinas terkait, termasuk 
UPK Monas. Pohon-pohon pengganti 
juga memiliki spesifikasi tertentu seperti 
diameter 10cm-15cm, diberi penyangga 
agar kuat, serta dipelihara (pemupukan 

dan penyiraman) selama tiga bulan 
sejak penanaman,” kata Kepala Divisi 
Corporate Secretary PT MRT Jakarta 
(Perseroda) Muhammad Kamaluddin. 
Lokasi penanaman kembali pun 
ditentukan oleh UPK Monas, yaitu di sisi 
utara Kawasan Monas sebanyak 232 
pohon, sisi timur 147 pohon, sisi selatan 
190 pohon, dan sisi barat sebanyak 351 
pohon. Anies menunjukkan dirinya 
pemimpin jawara berkiprah tanpa 
mengindahkan Pusat maupun pihak 
legislatif di DKI. Setelah membangkang 
soal normalisasi sungai yang dititahkan 
Presiden maka dia beraksi pula dengan 
tanpa pemberitahuan ke DPRD 
langsung membabat pohon di Monas 
yang membuat Ketua DPRD DKI 
meradang. Tak hanya itu Anies juga 
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Jakarta menanam 920 pohon sebagai 
pengganti 92 pohon yang ditebang 
karena pembangunan Diaphragm Wall 
(D-Wall) sebagai bagian dari 
pembangunan gardu listrik bawah tanah 
di Kawasan Monas. “Pemotongan dan 
penanaman kembali area pepohonan di 
lokasi pembangunan telah mengikuti 
prosedur dari dinas terkait, termasuk 
UPK Monas. Pohon-pohon pengganti 
juga memiliki spesifikasi tertentu seperti 
diameter 10cm-15cm, diberi penyangga 
agar kuat, serta dipelihara (pemupukan 

dan penyiraman) selama tiga bulan 
sejak penanaman,” kata Kepala Divisi 
Corporate Secretary PT MRT Jakarta 
(Perseroda) Muhammad Kamaluddin. 
Lokasi penanaman kembali pun 
ditentukan oleh UPK Monas, yaitu di sisi 
utara Kawasan Monas sebanyak 232 
pohon, sisi timur 147 pohon, sisi selatan 
190 pohon, dan sisi barat sebanyak 351 
pohon. Anies menunjukkan dirinya 
pemimpin jawara berkiprah tanpa 
mengindahkan Pusat maupun pihak 
legislatif di DKI. Setelah membangkang 
soal normalisasi sungai yang dititahkan 
Presiden maka dia beraksi pula dengan 
tanpa pemberitahuan ke DPRD 
langsung membabat pohon di Monas 
yang membuat Ketua DPRD DKI 
meradang. Tak hanya itu Anies juga 
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berusaha mau membuat Pergub supaya 
PKL bisa menggelar lapak di trotoar. 
Makanya Anies juga sekaligus 
melecehkan putusan MA yang 
memenangkan perkara gugatan si kader 
PSI William. Anies tetap menunjukkan 
dirinya adalah bos di DKI dengan lagak 
yang petenteng tanpa mengindahkan 
segala aturan terkait. Jadi Anies selalu 
mencari segala celah dan cara untuk 
membuat DKI ini makin amburadul. 
Lantas di saat yang sama dia menikmati 
sorotan dengan sepak terjangnya yang 
kontroversial itu. Parah sekali memang, 
lembaga-lembaga pemerintah dilecehkan 
oleh Anies. Sebagai kawasan cagar 
budaya, revitalisasi Monas tidak bisa 
sembarangan. Tapi semuanya itu kan 
dilakukan demi pemenuhan ambisi Anies 
yang ingin mengadakan balapan Formula 
E. Jadi terbongkar pengajuan anggaran 
Rp114,7 miliar untuk revitalisasi Monas, 

SKPD terkait menerangkan kegiatan 
itu diperuntukan mendukung 
penyelenggaraan Formula E. Sudah 
terang benderang Anies ingin 
melakukan apapun demi Formula E. 
Sabda sang Gubernur tak boleh 
dilawan. Jangankan anggaran atau 
bantuan buat korban banjir, anggaran 
untuk melakukan antisipasi 
pencegahan banjir juga malah 
dipangkas. Sebelumnya Jakarta juga 
sudah mendapat kejutan spesial dari 
Anies. Anies Baswedan mau 
melegalkan PKL untuk jualan di trotoar 
DKI dengan menerbitkan peraturan 
gubernur atau Pergub bagi PKL. 
Keberpihakan yang hakiki, pergub itu 
akan menjadi landasan hukum 
menempatkan Pedagang Kaki Lima 
(PKL) di trotoar Jakarta. Langsung 
saja warga marah. Adapun yang 
menerima atau membolehkan tapi 
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dengan sejumlah syarat, demikian 
dilansir Tempo. "Saya enggak setuju. 
Sebaiknya di lokalisasi di tempat lain, 
masih banyak space yang lain," ujar 
warga bernama Lusi, 59 tahun 
kepada Tempo di pedestrian Jalan 
Sudirman, Jakarta Selatan pada 
Sabtu, 18 Januari 2020. 
Ketidaksetujuan Lusi itu jika PKL 
dibolehkan berdagang di trotoar 
sepanjang jalan protokol. Menurut 
dia, jalan protokol seperti di Sudirman 
dan Thamrin merupakan salah satu 
simbol Ibu Kota yang harus 
dipertahankan elegan. "Kalau di 
misalnya di Pasar Seni, seperti yang 
dekat Kota Tua itu ya gak apa-apa, 
kan situasinya mendukung sebagai 
tempat pariwisata," kata Lusi. 
Penolakan juga disampaikan oleh 

pengguna pedestrian Sudirman lainnya, 
Veti (39). Alasannya adalah faktor estetika 
dan higienis atau kebersihan. "Lagian 
Jakarta jaman Ahok sudah mulai menata 
kotanya, biaya buat trotoar bagus gini (di 
Jalan Sudirman) pasti besar juga, sayang 
kan?," kata dia. Pengguna pedestrian 
selanjutnya, Juliana menyarankan 
Pemerintah DKI untuk menyiapkan 
tempat yang nyaman bagi PKL dan 
pembeli untuk bertransaksi tanpa harus 
mengganggu pejalan kaki. Wanita 39 
tahun itu juga menyarankan pemerintah 
untuk membina PKL ke arah yang lebih 
digitalisasi. Selain kejanggalan proyek 
dan asal pendanaan di 2020 akibat ulah 
Anies Baswedan revitalisasi monas, PSI 
juga mencurigai pemenang tender. PT 
Bahana Prima Nusantara yang dulu 
sempat berpolemik di jaman Ahok karena 

masalah zonasi, kini malah berjaya di 
era Anies. Awalnya PSI meragukan 
alamat di google map yang ketahuan 
daerah perkampungan. Lalu sejumlah 
media berlomba mencari tahu dan 
didapatkan kalau PT Bahana Prima 
Nusantara hanya menyewa tempat 
untuk dijadikan alamat. Cahaya99 
sebagai jasa percetakan diketahui 
menyewakan 6 juta per tahun untuk 
perusahaan tersebut. Selain bermasalah 
dengan perizinan di era Ahok, PT 
Bahana Prima Nusantara sempat 
bersengketa dengan Pemprov Riau 
karena kedapatan tak mengembalikan 
uang sisa proyek. Entah kenapa 71 
miliar yang dikeluarkan di DKI yang 
memiliki KPK sendiri kelihatan adem 
ayem. Apa mereka beserta Anies ikut 
kecipratan? Apalagi sudah 2020 masih 
saja ada penebangan pohon di sana. 
Anies untuk masalah pemotongan pohon 
di monas bisa bermasalah besar dengan 
hukum. Berdasarkan penelusuran, bila 
menyandar pada pernyataan Ketua 
DPRD DKI beserta Komisi B DPRD DKI, 
maka tak pelak lagi, Anies diduga telah 
melakukan pelanggaran hukum atas 
kecerobohan yang dilakukannya. 
Pertama, Anies diduga kuat melanggar 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya.
Setiap orang dilarang mengubah fungsi 
ruang situs atau kawasan cagar budaya 
peringkat nasional atau lokal kecuali 
dengan izin menteri atau kepala daerah. 
(Pasal 81 ayat 1).
Setiap orang yang tanpa izin Menteri, 
pemerintah daerah mengubah fungsi 
ruang situs atau kawasan cagar budaya 
dipidana penjara paling lama lima tahun 
dan/atau denda antara seratus juta 
rupiah sampai satu miliar rupiah. (Pasal 
110).
Pidana tambahan bagi pemberi perintah 
atas tindak pidana itu sebesar sepertiga 
dari hukuman. (Pasal 113 ayat 3).
Jika pejabat karena melakukan 
perbuatan pidana melanggar suatu 
kewajiban khusus dari jabatannya, atau 
pada waktu melakukan perbuatan 
pidana memakai kekuasaan, 
kesempatan, atau sarana jabatannya 
terkait dengan Pelestarian Cagar 

Budaya, pidananya dapat ditambah 
sepertiga. (Pasal 114).
Situasi yang terjadi pada Anies tersebut 
serupa meski tak sama dengan kasus 
Somba Opu yang sempat diributkan oleh 
sejumlah akademisi pegiat cagar budaya 
termasuk Dirjen, Kepala Balai 
Pelestarian Peninggalan Purbakala serta 
kementerian terkait, mempersoalkan 
proyek di atas situs dan atau kawasan 
cagar budaya, karena dianggap 
merusak. Kawasan Monas sendiri 
dimasukan sebagai Kawasan Cagar 
Budaya berdasarkan SK Penetapan 
Gubernur No. 475 tahun 1993 dengan 
NO REGNAS 
RNCB.19930329.05.000755. Mengutip 
pendapat yang pernah dikeluarkan oleh 
Pakar Hukum Administrasi Negara 
sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia (FHUI) Prof. Dr. 
Anna Erliyana, S.H., M.H, yang 
menyatakan bahwa suatu objek yang 
sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya 
tetap bisa dimiliki dan dikelola oleh 
siapapun selama tidak bertentangan 
dengan UU No. 11 Tahun 2010. Dan 
Anies justru ditengarai bertentangan 
serta melanggar UU tersebut, hingga 
berpotensi dikenakan sanksi yang jauh 
lebih berat sesuai pasal 113 dan atau 
114. Semoga kasus ini dapat menjadi 
perhatian bagi Tim Ahli Cagar Budaya 
Nasional (TACB), yang memang terdiri 
dari berbagai ahli termasuk sejarah, 
arkeologi, antropologi, geologi, 
arsitektur, dan hukum. Selain diduga 
melanggar UU di atas, Anies diduga pula 
melanggar Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
Pasal 27 dan Pasal 28, karena dianggap 
mengalihkan penggunaan anggaran 
tanpa melewati proses penyesuaian 
anggaran. Penyesuaian APBN dan 
APBD. Penyesuaian APBN dengan 
perkembangan dan/atau perubahan 
keadaan dibahas bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat (“DPR”) dengan 
Pemerintah Pusat dalam rangka 
penyusunan prakiraan perubahan atas 
APBN tahun anggaran yang 
bersangkutan, apabila terjadi : a. 
Perkembangan ekonomi makro yang 
tidak sesuai dengan asumsi yang 
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Budaya, pidananya dapat ditambah 
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termasuk Dirjen, Kepala Balai 
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kementerian terkait, mempersoalkan 
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merusak. Kawasan Monas sendiri 
dimasukan sebagai Kawasan Cagar 
Budaya berdasarkan SK Penetapan 
Gubernur No. 475 tahun 1993 dengan 
NO REGNAS 
RNCB.19930329.05.000755. Mengutip 
pendapat yang pernah dikeluarkan oleh 
Pakar Hukum Administrasi Negara 
sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia (FHUI) Prof. Dr. 
Anna Erliyana, S.H., M.H, yang 
menyatakan bahwa suatu objek yang 
sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya 
tetap bisa dimiliki dan dikelola oleh 
siapapun selama tidak bertentangan 
dengan UU No. 11 Tahun 2010. Dan 
Anies justru ditengarai bertentangan 
serta melanggar UU tersebut, hingga 
berpotensi dikenakan sanksi yang jauh 
lebih berat sesuai pasal 113 dan atau 
114. Semoga kasus ini dapat menjadi 
perhatian bagi Tim Ahli Cagar Budaya 
Nasional (TACB), yang memang terdiri 
dari berbagai ahli termasuk sejarah, 
arkeologi, antropologi, geologi, 
arsitektur, dan hukum. Selain diduga 
melanggar UU di atas, Anies diduga pula 
melanggar Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
Pasal 27 dan Pasal 28, karena dianggap 
mengalihkan penggunaan anggaran 
tanpa melewati proses penyesuaian 
anggaran. Penyesuaian APBN dan 
APBD. Penyesuaian APBN dengan 
perkembangan dan/atau perubahan 
keadaan dibahas bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat (“DPR”) dengan 
Pemerintah Pusat dalam rangka 
penyusunan prakiraan perubahan atas 
APBN tahun anggaran yang 
bersangkutan, apabila terjadi : a. 
Perkembangan ekonomi makro yang 
tidak sesuai dengan asumsi yang 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1314

digunakan dalam APBN. b. Perubahan 
pokok-pokok kebijakan fiskal; c. 
Keadaan yang menyebabkan harus 
dilakukan pergeseran anggaran antar 
unit organisasi, antar kegiatan, dan 
antar jenis belanja; d. keadaan yang 
menyebabkan saldo anggaran lebih 
tahun sebelumnya harus digunakan 
untuk pembiayaan anggaran yang 
berjalan. Kemudian mengenai 
penyesuaian APBD pengaturannya 
terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) UU 
17/2003 yakni : Penyesuaian APBD 
dengan perkembangan dan/atau 
perubahan keadaan dibahas bersama 
DPRD dengan Pemerintah Daerah 
dalam rangka penyusunan prakiraan 
perubahan atas APBD tahun anggaran 
yang bersangkutan, apabila terjadi : a. 
Perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD; 
b. Keadaan yang menyebabkan harus 
dilakukannya pergeseran anggaran 
antar unit organisasi, antara kegiatan, 
dan antar jenis belanja. c. Keadaan 
yang menyebabkan saldo anggaran 
lebih tahun sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan anggaran 
yang berjalan. Apakah Anies dapat 

dijerat UU Tipikor? Berdasarkan Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(“UU 20/1999”) lalu dicabut sebagian 
dengan Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi tindak pidana korupsi 
adalah:
Setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain 
yang suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup/atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 200 
juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Maka dugaan pengalihan anggaran 
2019 ke 2020 yang dilakukan Anies 
seperti yang dikemukakan Ketua 
DPRD, untuk bisa dijerat kasus korupsi 

tetap harus dilihat apakah memenuhi 
unsur-unsur memperkaya diri sendiri 
atau orang lain serta merugikan 
keuangan negara dan perekonomian 
Negara atau tidak. Apabila unsur unsur 
dalam pelaksanaan penggunaan 
anggaran tersebut merujuk pada kedua 
unsur tersebut, maka dapat dikatakan 
bahwasanya Pengalihan Penggunaan 
Anggaran tersebut merupakan 
perwujudan dari adanya bentuk tindak 
pidana korupsi. Dalam hal ini, 
sepertinya perlu diperhatikan lebih 
lanjut mengenai Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (“DPA”). 
Mengenai isi dokumen pelaksanaan 
anggaran terlampir yaitu diantaranya; 
uraian sasaran yang hendak dicapai, 
fungsi, program dan rincian kegiatan, 
anggaran yang disediakan untuk 
pencapaian sasaran tersebut, dan 
rencana penarikan dana tiap-tiap 
satuan kerja, serta pendapatan yang 
diperkirakan. Jika Anies tidak bisa 
dijerat atau lolos dari aturan UU cagar 
budaya, Anies bisa kena dalam draf 
Omnibus Law RUU Cipta Lapangan 
Kerja. Mendagri punya kewenangan 
untuk memecat gubernur jika tidak 
melaksanakan program strategis 
nasional. Ketika wartawan dengan 
iseng menanyakan hal ini, Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan tak bisa 
beretorika lagi seperti biasa. Dilansir 
Detikcom, dia menyerahkan masalah 
tersebut kepada pemerintah pusat. 
"Saya nggak berpendapat. Itu kan 
wilayah pemerintahan pusat," ucap 
Anies kepada wartawan di Balai Kota 
DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka 
Selatan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). 
Iya pastilah, jadi masih mengakui 
Pemerintah Pusat juga kan? Soalnya 
selama ini Pemerintah Pusat itu tak 
dianggap oleh Anies. Segala masukan 
dan juga arahan oleh Presiden pun 
dianggap angin lalu. 
Banyak kesalahan fatal yang sudah 
terekam secara publik bagaimana 
Anies tak menghiraukan aturan 
Pemerintah Pusat. Maka harus ada 
perangkat hukum yang secara tajam 
dan tepat bisa dipakai untuk menjerat 

model pemimpin daerah yang terus 
membangkang secara santun dan tak 
mau bersinergi dengan Pusat. Di dalam 
program omnibus law salah satunya 
menelurkan RUU Cipta Lapangan Kerja. 
Dalam RUU ini, ada kewajiban seorang 
kepala daerah yang tertuang dalam 
Pasal 519:
 1. memegang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
2. menaati seluruh ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
3. mengembangkan kehidupan 
demokrasi; 
4. menjaga etika dan norma dalam 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah; 
5. menerapkan prinsip tata 
pemerintahan yang bersih dan baik; 
6. melaksanakan program strategis 
nasional; dan menjalin hubungan kerja 
dengan seluruh Instansi Vertikal di 
Daerah dan semua Perangkat Daerah. 
Nah, ini dia kabar baiknya sekaligus 
menjadi kabar buruk buat pemimpin 
yang tak becus dan terus ngeles, ngeyel 
serta melawan secara santun. Jadi 
kalau kepala daerah tidak 
melaksanakan program strategis 
nasional, bisa dikenai sanksi secara 
bertingkat. Dari yang paling ringan, yaitu 
sanksi administrasi, non job dalam 
waktu tertentu, hingga sanksi 
pemecatan. "Dalam hal kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah telah 
selesai menjalani pemberhentian 
sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), tetap tidak melaksanakan 
program strategis nasional, yang 
bersangkutan diberhentikan sebagai 
kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah," demikian bunyi pasal 520 ayat 
3. Nah, sudah ada draft yang bisa 
menjerat dan memberi pelajaran buat 
kepala daerah yang songong dan 
arogan serta tak mau mendukung 
program strategis nasional. Masih segar 
dalam ingatan kita bahwa Menteri PUPR 
sampai harus ibaratnya memohon ke 
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Info SIP

Kopi merupakan salah satu minuman 
kesukaan banyak orang. Sejumlah 
penelitian mengungkap bahwa minuman 
ini memiliki sejumlah manfaat kesehatan 
yang berguna bagi tubuh.
Namun, tak semua orang bisa untuk 
mengonsumsi minuman ini. pada 
beberapa kasus, seorang peminum kopi 
secara rutin juga harus menghentikan 
kebiasaan mereka ini karena sejumlah 
alasan kesehatan.Alasan lain juga bisa 
menjadi penyebab kamu ingin 
menghentikan kebiasaan untuk 
mengonsumsi kopi ini. Sayangnya hal ini 
kadang tak mudah dilakukan terutama 
karena kafein memiliki sifat 
adiktif.Dilansir dari Refinery29, Robert 
Graham MD, praktisi kesehatan di New 
York City mengungkap bahwa kafein bisa 
menimbulkan perubahan di otak. Selain 
itu konsumsi minuman ini secara terus-
menerus bisa membuat kamu menjadi 
toleran terhadap kafein sehingga kamu 

Cara Menghentikan Kecanduan Kopi

harus meningkatkan konsumsinya untuk 
bisa menaikkan energi.
Ketika kamu berlebihan 
mengonsumsinya, terdapat efek 
samping yang bisa kamu alami 
termasuk insomnia, kecemasan, asam 
lambung, serta detak jantung tek 
beraturan. Untuk membuat sejumlah hal 
ini tak terjadi, kamu bisa menyetel ulang 
toleransimu dengan berhenti minum 
kopi untuk sementara waktu.
Agar lebih mudah berhenti 
mengonsumsi kopi, terdapat berbagai 
hal yang bisa kamu lakukan. Dilansir 
dari Refinery29, berikut sejumlah cara 
yang bisa kamu coba agar berhenti 
mengonsumsi kopi.
1.Jangan Langsung Berhenti
Berhenti minum kopi secara langsung 
terutama ketika kamu peminum berat 
merupakan hal yang tidak disarankan. 
Hal ini malah bisa membuatmu 
mengalami berbagai gejala seperti sakit 

Pak Anies untuk mendukung 
normalisasi. Malah Anies dengan 
segala retorikanya terus ngeles. Malah 
menuding normalisasi sungai itu 
program si pak Menteri Basuki. 
Padahal di DKI, normalisasi sungai itu 
adalah program strategis nasional. 
Saat itu Pak Teguh Hendrawan ketika 
menjabat dia sangat teguh mendukung 
program normalisasi sungai karena 
menurutnya itu program strategis 
nasional. “Jadi normalisasi jalan, tetap 
dilanjutkan. Ini program strategis 
nasional kok,” kata Teguh. Normalisasi 
merupakan program BBWSCC (Balai 
Besar Wilayah Sungai Ciliwung 
Cisadane ). Pembebasan lahan pun 
diprioritaskan di tempat yang segera 
dikerjakan oleh BBWSCC. Hal itu 
membuat pembebasan lahan yang 
dilakukan Pemprov DKI menjadi lebih 
efektif. Parahnya adalah 
pembangkangan langsung Anies ke 
Pak Jokowi sebagai Presiden yang 
sudah menginstruksikan agar segera 
menjalankan normalisasi ketika 
meninjau dua waduk di Bogor. Jadi 

normalisasi itu diingatkan Pak Jokowi 
untuk dilanjutkan karena di hulu Pusat 
sudah ikut mendukung. Tapi lihat 
bagaimana reaksi Anies? Dia mengangguk 
tapi ketika kembali ke Jakarta dia tetap 
pada pendiriannya. Maka model Omnibus 
Law ini cocok untuk diterapkan ke Anies 
yang sudah dengan lancang malah terus 
melawan dan membangkang kepada 
Pusat. Karena Anies tersandera dengan 
janji politik ditambah tak becus bekerja 
maka dia harus mendapat peringatan 
lewat Omnibus Law ini. 
Sudah waktunya warga Jakarta bekerja 
sama dengan pemerintah pusat untuk 
menegur Anies. Jika masih tidak mau 
bekerja serius, maka saatnya Omnibus 
Law dijalankan. Supaya Anies sadar dia itu 
bukan juragan yang bisa buang uang 
rakyat seenaknya. 
Tapi pemimpin yang harus melayani 
rakyatnya. Ayo Pak Tito, nanti dipepet 
terus si Anies serta diberi peringatan serta 
sanksi mengingat ini preseden buruk serta 
makin membuat warga DKI jadi korban 
karena ketidakbecusan sang pemimpin 
yang jago menata kata doang.
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kepala, kelelahan, sulit fokus, serta 
brain fog. Pada beberapa orang, 
gejala yang muncul serupa dengan flu.
2.Berhenti Perlahan
Dr. Graham menyarankan agar 
memberi waktu empat minggu 
sebelum dapat berhenti sepenuhnya. 
Lakukan secara perlahan dalam 
jangka waktu itu agar tidak muncul 
efek samping seperti di atas.
Kamu bisa melakukannya dengan 
mengurangi frekuensi minum kopi 
secara perlahan dan jumlahnya juga. 
Pada minggu keempat, kamu 
disarankan untuk berhenti 
mengonsumsinya sama sekali.
3.Ganti dengan Teh
Mengganti kopi menjadi teh bisa 
menjadi cara yang kamu lakukan 
untuk mulai mengurangi kebiasaan 
minum kopi secara perlahan. 
Sejumlah jenis teh hanya memiliki 
kandungan kafein yang rendah atau 
bahkan tidak sama sekali sehingga 
sangat cocok sebagai pengganti kopi.
4.Konsumsi Kopi Decaf
Ketika mencoba berhenti, kadang 
kamu bakal merasa sangat 
menginginkan kopi. Pada saat 

Tanah Air

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak 
Pidana Korupsi menjatuhkan vonis dua 
tahun penjara dan denda Rp 100 juta 
subsider tiga bulan kurungan kepada 
mantan Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan ( PPP) M Romahurmuziy 
alias Romy. Dalam pertimbangannya, 
hakim meyakini ada internvensi yang 
diberikan Romahurmuziy kepada mantan 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 
demi meloloskan Haris Hasanuddin 
menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. 
Atas perbuatannya, hakim menyatakan, 

Membandingkan Vonis Romy Dan Ketum Partai  Lainnya

Romy terbukti melanggar Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Romy 
menjadi ketua umum partai kelima yang 
divonis bersalah oleh pengadilan terkait 
kasus suap dan korupsi. Baca juga: Vonis 
Ringan Romahurmuziy, Pakar Hukum 
Soroti Pelemahan Pemberantasan 
Korupsi Sebelumnya, sudah ada empat 

tersebut, Dr. Graham menyebut kamu bisa 
mengganti konsumsi kopi ini dengan jenis 
decaf. Hal ini bisa setidaknya mengurangi 
kecanduanmu terhadap kafein.
5.Lakukan Olahraga Pagi
Banyak orang mengonsumsi kopi untuk 
mendapat dorongan energi di pagi hari. 
Sebagai penggantinya, kamu bisa 
melakukan olahraga di pagi hari untuk 
meningkatkan energimu.
Kamu bisa melakukan berbagai macam 
olahraga seperti berlari, yoga, atau hanya 
sejumlah pemanasan untuk mendapat 
manfaat ini. Melakukannya bisa 
meningkatkan dopamin yang setara 
seperti konsumsi kopi.
6.Tidur Secara Cukup
Kurangnya tidur pada malam hari 
sebelumnya bisa membuat kamu menjadi 
sangat meninginkan kopi. Dengan tidur 
secara cukup, setidaknya kamu jadi tidak 
merindukan kopi. Sebaiknya tidur 7 hingga 
8 jam setiap malam untuk memperoleh 
manfaat ini.
Sejumlah cara ini bisa sangat 
membantumu dalam menghentikan 
kebiasaan minum kopi ini. Hal ini juga 
berguna ketika kamu ingin menurunkan 
toleransi tubuhmu terhadap kopi. 

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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ketum parpol yang mendapatkan vonis 
dalam kasus korupsi. Berikut 
rinciannya: 1. Suryadharma Ali Mantan 
Menteri Agama itu divonis dijatuhi vonis 
enam tahun penjara dan denda Rp 300 
juta subsider tiga bulan kurungan oleh 
PN Tipikor Jakarta. Selain itu, ia juga 
diwajibkan membayar uang pengganti 
sebesar Rp 1.821.698.840 subsider 
dua tahun penjara. Di tingkat banding, 
Pengadilan Tinggi DKI justru menolak 
permohonan yang diajukan mantan 
Ketua Umum PPP itu. Hakim pun 
memperberat putusan PN Tipikor 
menjadi 10 tahun penjara. Baca juga: 
Banding Ditolak, Suryadharma Ali Tak 
Akan Ajukan Kasasi Suryadharma 
sempat menyatakan tidak mengajukan 
kasasi. Namun, pada 2019 dia sempat 

mengajukan peninjauan kembali dan 
ditolak oleh Mahkamah Agung. Selain itu, 
hak Suryadharma untuk menduduki 
jabatan publik dicabut selama lima tahun 
terhitung sejak bebas. Suryadharma 
sebelumnya terjerat kasus korupsi 
penyelenggaraan haji di Kemenag untuk 
tahun anggaran 2012-2013. Atas 
penyalahgunaan wewenangnya, 
Suryadharma dianggap merugikan 
keuangan negara sebesar Rp 
27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal 
Saudi. Dalam penyelenggaraan tersebut, 
Suryadharma menunjuk orang-orang 
tertentu yang tidak memenuhi persyaratan 
menjadi petugas panitia penyelenggara 
ibadah haji di Arab Saudi. Mantan Ketua 
Umum PPP itu juga dianggap 
memanfaatkan sisa kuota haji nasional 

dengan tidak berdasarkan prinsip 
keadilan. Selain itu, Suryadharma juga 
mengakomodasi permintaan Komisi VIII 
DPR untuk memasukkan orang-orang 
tertentu supaya bisa naik haji gratis dan 
menjadi petugas panitia penyelenggara 
ibadah haji (PPIH) Arab Saudi.  Tak 
hanya itu, dia juga memasukkan orang-
orang dekatnya, termasuk keluarga, 
ajudan, pengawal pribadi, dan sopir 
terdakwa ataupun sopir istri terdakwa 
agar dapat menunaikan ibadah haji 
secara gratis. Suryadharma juga 
dianggap menggunakan dana 
operasional menteri (DOM) untuk 
kepentingan pribadinya. Dalam 
penyelenggaraan haji tahun 2015, 
Suryadharma meloloskan penawaran 
penyewaan rumah jemaah haji yang 
diajukan pengusaha di Arab Saudi, 
Cholid Abdul Latief Sodiq Saefudin. 
Padahal, dia tahu bahwa pemondokan 
tersebut sudah berkali-kali ditolak oleh 
tim penyewaan perumahan haji. 
Sebagai imbalan, Suryadharma 
menerima kiswah atau kain penutup 
Ka'bah dari Cholid. 
2. Luthfi Hasan Ishaaq Majelis hakim 
tingkat pertama menjatuhkan vonis 16 
tahun penjara dan denda Rp 1 miliar 
kepada mantan Presiden Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Luthfi 
Hasan Ishaaq dinyatakan terbukti 
bersalah melakukan korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang dalam perkara 
rekomendasi kuota impor daging di 
Kementerian Pertanian. Di tingkat 
banding pun, Pengadilan Tinggi DKI 
juga menguatkan putusan di tingkat 
pertama. Kemudian, hukuman Luthfi 
Hasan Ishaaq diperberat oleh 
Mahkamah Agung menjadi 18 tahun. 
Dalam perkara ini, Luthfi yang saat itu 
menjabat sebagai anggota Komisi I 
DPR bersama rekannya, Ahmad 
Fathanah dianggap terbukti menerima 
suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama 
PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth 
Liman, terkait kepengurusan 
penambahan kuota impor daging sapi. 
Dalam kasus tindak pidana korupsi, 
jaksa menjelaskan bahwa pemberian 
uang Rp 1,3 miliar tersebut dilakukan 
agar Luthfi memengaruhi pejabat 

Kementan sehingga memberikan 
rekomendasi atas permintaan 
tambahan kuota impor daging sapi 
sebanyak 10.000 ton yang diajukan PT 
Indoguna Utama dan anak 
perusahaannya. Pemberian uang ini 
diserahkan oleh Direktur PT Indoguna 
Utama Juard Effendi dan Arya Abdi 
Effendi melalui Fathanah pada 29 
Januari 2013. Uang itu disebut bagian 
dari commitment fee 40 miliar yang 
dijanjikan kepada Luthfi melalui 
Fathanah.Atas perbuatannya, ia 
dianggap terbukti melanggar Pasal 12 
huruf a Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP 
sebagaimana dakwaan kesatu. Selain 
itu, ia juga dinilai terbukti melakukan 
tindak pidana pencucian uang saat 
menjabat anggota DPR RI 2004-2009 
dan setelah tahun tersebut. Selain itu, 
Luthfi Hasan juga dicabut hak 
politiknya. 
3. Setya Novanto Mantan Ketua Umum 
Partai Golkar ini dinyatakan bersalah 
dalam kasus korupsi proyek pengadaan 
KTP elektronik. Setya Novanto dinilai 
terbukti memperkaya diri sebesar 7,3 
juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar 
dalam proyek tersebut. Kasus ini terjadi 
ketika ia masih menjabat sebagai Ketua 
Fraksi Golkar. Saat itu, dalam kurun 
waktu pengadaan 2011-2013, ia 
berusaha mengintervensi proses 
pengadaan bersama pengusaha 
bernama Andi Agustinus alias Andi 
Narogong. Atas perbuatannya, 
Pengadilan Negeri Tipikor menjatuhkan 
vonis 15 tahun penjara, selain denda 
Rp 500 juta subsider tiga bulan 
kurungan. Selain itu, ia diwajibkan 
membayar uang pengganti sebesar Rp 
7,3 juta dollar AS. Tak sampai disana, 
hak politik mantan Ketua DPR itu juga 
dicabut selama lima tahun, terhitung 
sejak selesai menjalani masa hukuman. 
Setya Novanto sempat mengajukan 
peninjauan kembali pada 2019. Hingga 
saat ini belum ada putusan terkait PK 
tersebut. 
 4. Anas Urbaningrum Mahkamah 
Agung menjatuhkan vonis 14 tahun 
terhadap mantan Ketua Umum Partai 
Demokrat Anas Urbaningrum terkait 
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Kelompok ekstremis Negara Islam Irak 
dan Suriah (ISIS) belum sepenuhnya 
hilang. Meski wilayah kekuasaan 
mereka di Irak maupun Suriah sudah 
dihancurkan SDF atau pasukan militer 
Suriah, nyatanya hingga saat ini ISIS 
masih membangun wilayah kekuasaan 
baru di negara lain.
Sejumlah pemimpin dunia 
memperingatkan munculnya kembali 
ISIS. Apalagi ISIS merekrut anggota 
mereka dari berbagai belahan dunia. 
Berikut markas baru ISIS di berbagai 
negara:
1.Filipina
Pada tahun 2019, muncul bendera 
hitam ISIS di Pulau Mindanao, Filipina 
selatan. Wilayah ini telah lama menjadi 
surga bagi para pemberontak karena 
hutan belantara yang lebat dan 
pengawasan yang lemah. ISIS menarik 
sejumlah jihadis militan.
"ISIS memiliki banyak kekuatan," kata 
Motondan Indama, seorang mantan 
pejuang anak di pulau Basilan dan 
sepupu dari Furuji Indama, seorang 
pemimpin militan yang telah berjanji 
setia kepada ISIS.
Kelompok ini pertama kali sangat 
mendorong perekrutan di Filipina 
selatan pada tahun 2016. Mereka 
menyebarkan video sebagai isyarat 
kepada militan yang tidak bisa 
berangkat ke Irak dan Suriah. Dari situ, 
kata pejabat intelijen, ratusan pejuang 
berdatangan dari Chechnya, Somalia 
dan Yaman.
Tahun berikutnya, gerilyawan yang 
berjanji setia kepada ISIS mengambil 
alih kota Marawi di Mindanao. Pada 
saat tentara menang lima bulan 
kemudian, kota berpenduduk mayoritas 
Muslim terbesar di negara itu hancur 
lebur. Setidaknya 900 pemberontak 
tewas, termasuk pejuang asing dan 
Isnilon Hapilon, pimpinan ISIS Asia 
Timur.
2.Irak
Ada sejumlah indikasi yang muncul 
bahwa ISIS melakukan reorganisasi di 

Bukti ISIS Belum Sepenuhnya Musnah

Irak, dua tahun setelah kehilangan 
wilayah kekuasannya di negara tersebut. 
Tepatnya di Pegunungan Hamrin, 
sebuah kawasan pegunungan jarak jauh 
dan sangat sulit diawasi tentara Irak. 
Terdapat banyak tempat persembunyian 
dan gua.
Namun kali ini, militan ISIS dinilai lebih 
terlatih dan lebih bahaya daripada Al 
Qaida, menurut pejabat tinggi kontra 
terorisme Kurdi, Lahur Talabany.
"Mereka memiliki teknik yang lebih baik, 
taktik yang lebih baik dan lebih banyak 
uang yang mereka miliki. Mereka 
mampu membeli kendaraan, senjata, 
persediaan makanan dan peralatan. 
Secara teknologi mereka jauh lebih 
canggih. Jauh lebih sulit membersihkan 
mereka," lanjutnya.
Di markasnya di Sulaimaniya, yang 
terletak di perbukitan wilayah Kurdistan 
di Irak Utara, ia melukis gambar sebuah 
organisasi yang telah menghabiskan 12 
bulan terakhir membangun kembali 
reruntuhan kekhalifahan.
Dia memperingatkan ISIS dapat 
memanfaatkan kerusuhan saat ini di ibu 
kota Irak, Baghdad, dan akan 
mengeksploitasi rasa keterasingan di 
antara sesama Muslim Sunni-sebuah 
komunitas minoritas di negara mayoritas 
Syiah tersebut.
"Jika ada kerusuhan politik," katanya, "ini 
adalah Surga atau Natal yang datang 
lebih awal untuk ISIS".
3.Libya
Muncul kabar bahwa ISIS akan muncul 
di Libya. Kabar ini menjadi peringatan 
bagi Amerika dan negara sekitarnya.
"Pemerintahan Donald Trump melihat 
kebangkitan 'kecil' ISIS di Libya sejak 
orang kuat Khalifa Haftar memulai 
serangan berdarah di ibu kota Tripoli 
lebih dari dua bulan lalu," kata pejabat 
militer peringkat kedua Pentagon, seperti 
dilaporkan koresponden Pentagon, Al-
Monitor.
Sebelumnya pada 4 Agustus 2016, 
Pejuang pasukan Libya yang beraliansi 
dengan Pemerintah Kesepakatan 

skandal megaproyek Wisma Atlet 
Hambalang. Putusan kasasi ini lebih 
berat dibandingkan putusan 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang 
memvonis Anas 7 tahun penjara dan 
denda Rp 300 juta. Adapun putusan di 
tingkat banding sebenarnya 
meringankan hukuman Anas di tingkat 
pertama. Pengadilan Tipikor 
sebelumnya menjatuhkan vonis 8 
tahun penjara karena menganggapnya 
terlibat dalam kasus korupsi dan 
pencucian uang dalam proyek 
tersebut. Putusan tersebut juga jauh 
lebih ringan dibandingkan tuntutan 
jaksa KPK agar menjatuhinya dengan 
hukuman kurungan 15 tahun penjara. 
Selain vonis kurungan, Anas juga 
diwajibkan membayar denda sebesar 
Rp 5 miliar subsider satu tahun dan 
empat bulan kurungan. Hak politiknya 
juga dicabut. Mantan Ketua Fraksi 
Demokrat itu juga diwajibkan 
membayar uang pengganti sebesar 

Rp 57.592.330.580. Pengusutan kasus ini 
bermula dari temuan KPK saat 
menggeledah kantor Group Permai, milik 
Bendahara Umum Partai Demokrat 
Muhammad Nazaruddin. Dalam temuan 
itu, KPK menduga Anas dan Nazaruddin 
bergabung untuk mengumpulkan dana. 
Dalam dakwaan, Anas disebut 
mengeluarkan dana Rp 116,525 miliar dan 
5,261 juta dollar AS untuk keperluan 
pencalonannya sebagai Ketua Umum 
Partai Demokrat saat Kongres Demokrat 
tahun 2010. Adapun besaran fee proyek 
yang diterima Group Permai sebesar Rp 
94 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Besaran 
fee itu yang kemudian menjadi dasar tim 
jaksa KPK mengajukan besaran tuntutan 
ganti rugi. Meski pada akhirnya Anas tidak 
diwajibkan membayar uang ganti rugi 
sebesar yang dituntutkan. Anas 
Urbaningrum sempat mengajukan PK 
pada 2018. Hingga saat ini diketahui 
belum ada putusan terkait PK Anas 
Urbaningrum.

Internasional



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Kelompok ekstremis Negara Islam Irak 
dan Suriah (ISIS) belum sepenuhnya 
hilang. Meski wilayah kekuasaan 
mereka di Irak maupun Suriah sudah 
dihancurkan SDF atau pasukan militer 
Suriah, nyatanya hingga saat ini ISIS 
masih membangun wilayah kekuasaan 
baru di negara lain.
Sejumlah pemimpin dunia 
memperingatkan munculnya kembali 
ISIS. Apalagi ISIS merekrut anggota 
mereka dari berbagai belahan dunia. 
Berikut markas baru ISIS di berbagai 
negara:
1.Filipina
Pada tahun 2019, muncul bendera 
hitam ISIS di Pulau Mindanao, Filipina 
selatan. Wilayah ini telah lama menjadi 
surga bagi para pemberontak karena 
hutan belantara yang lebat dan 
pengawasan yang lemah. ISIS menarik 
sejumlah jihadis militan.
"ISIS memiliki banyak kekuatan," kata 
Motondan Indama, seorang mantan 
pejuang anak di pulau Basilan dan 
sepupu dari Furuji Indama, seorang 
pemimpin militan yang telah berjanji 
setia kepada ISIS.
Kelompok ini pertama kali sangat 
mendorong perekrutan di Filipina 
selatan pada tahun 2016. Mereka 
menyebarkan video sebagai isyarat 
kepada militan yang tidak bisa 
berangkat ke Irak dan Suriah. Dari situ, 
kata pejabat intelijen, ratusan pejuang 
berdatangan dari Chechnya, Somalia 
dan Yaman.
Tahun berikutnya, gerilyawan yang 
berjanji setia kepada ISIS mengambil 
alih kota Marawi di Mindanao. Pada 
saat tentara menang lima bulan 
kemudian, kota berpenduduk mayoritas 
Muslim terbesar di negara itu hancur 
lebur. Setidaknya 900 pemberontak 
tewas, termasuk pejuang asing dan 
Isnilon Hapilon, pimpinan ISIS Asia 
Timur.
2.Irak
Ada sejumlah indikasi yang muncul 
bahwa ISIS melakukan reorganisasi di 

Bukti ISIS Belum Sepenuhnya Musnah

Irak, dua tahun setelah kehilangan 
wilayah kekuasannya di negara tersebut. 
Tepatnya di Pegunungan Hamrin, 
sebuah kawasan pegunungan jarak jauh 
dan sangat sulit diawasi tentara Irak. 
Terdapat banyak tempat persembunyian 
dan gua.
Namun kali ini, militan ISIS dinilai lebih 
terlatih dan lebih bahaya daripada Al 
Qaida, menurut pejabat tinggi kontra 
terorisme Kurdi, Lahur Talabany.
"Mereka memiliki teknik yang lebih baik, 
taktik yang lebih baik dan lebih banyak 
uang yang mereka miliki. Mereka 
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skandal megaproyek Wisma Atlet 
Hambalang. Putusan kasasi ini lebih 
berat dibandingkan putusan 
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Rp 5 miliar subsider satu tahun dan 
empat bulan kurungan. Hak politiknya 
juga dicabut. Mantan Ketua Fraksi 
Demokrat itu juga diwajibkan 
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Amerika
Nasional (GNA) yang didukung 
Amerika Serikat (AS) menembakkan 
roket ke pejuang ISIS di Sirte, Libya.
Pejabat Pentagon, Wakil Ketua 
Gabungan Kepala Staf Paul Selva, 
menggambarkan pertarungan di Tripoli 
antara Jenderal Khalifa Haftar yang 
bermarkas di Benghazi dan GNA yang 
didukung-PBB dan diakui Turki, 
memberi ruang bagi bangkitnya ISIS di 
negara itu.
Dalam tiga tahun terakhir, di tengah 
kekacauan pasca perang AS-NATO 
2011 yang menggulingkan pemimpin 
Libya Muammar Gaddafi, ISIS 
sebenarnya memiliki benteng di kota 
pesisir Sirte sebelum dikalahkan 
pasukan Libya yang didukung AS.
"Karena mereka sekarang saling kejar 
di ibu kota, itu benar-benar 
mengalihkan perhatian mereka dari 
ISIS dan kami telah melihat 
kebangkitan kecil dari kamp (ISIS) di 
wilayah tengah," kata Paul Selva, 
seperti dikutip dari Almasdar News, 
Jumat (17/1).
Hal yang dikhawatirkan, ini akan 
dijadikan celah oleh ISIS untuk 
menjadi orang ketiga dalam konflik. 
Pasukan AS membantu memerangi 
ISIS di Libya meninggalkan negara itu 

pada April ketika kondisi keamanan 
memburuk. Selva mengatakan dia 
khawatir ISIS menjadi "pihak ketiga dalam 
pertarungan di Libya."
4.Peringatan Raja Yordania Soal 
Kemunculan ISIS di Timur Tengah
Raja Yordania Abdullah II memperingatkan 
ISIS mulai membentuk kelompoknya lagi 
dan bangkit kembali di Timur Tengah. 
Beberapa bulan setelah ISIS terusir dari 
wilayah kekuasannya di Suriah, Raja 
Abdullah mengatakan fokus utama 
pihaknya adalah memantau ISIS. 
Pihaknya pun melihat tahun lalu ISIS mulai 
bangkit dan membangun kembali 
wilayahnya, tidak hanya di wilayah timur 
selatan Suriah, tapi juga di barat Irak.
"Kita harus berurusan dengan kebangkitan 
kembali ISIS," jelasnya.
Dia juga mengatakan banyak pejuang 
asing dari Suriah sekarang berada di 
Libya."Dari perspektif orang Eropa, 
dengan Libya jauh lebih dekat ke Eropa, 
ini akan menjadi pembahasan penting 
dalam beberapa hari ke depan," jelasnya, 
Selasa (14/1).
"Beberapa ribu pejuang telah 
meninggalkan Idlib (Suriah) melalui 
perbatasan utara dan berakhir di Libya, itu 
adalah sesuatu bagi kita di wilayah ini 
tetapi juga kawan-kawan Eropa kita harus 
mengatasi ini pada tahun 2020". 

Mayoritas rakyat Amerika Serikat ( AS) 
mendukung agar Presiden Donald Trump 
dinyatakan bersalah dan dilengserkan 
oleh Senat AS. Menjelang sidang level 
Senat yang akan digelar pada Selasa 
(21/1/2020), CNN menggelar survei di 
mana 51 
persen 
menduku
ng 
pemakzu
lan 
Trump. 
Sebanya
k 45 
persen 
menolak 
Trump 
dipecat 
dari 
Gedung 
Putih, menurut survei yang digelar pada 
16 sampai 19 Januari 2020 itu.Angka 51 
persen merupakan dukungan tertinggi 
sejak CNN menyurvei opini rakyat negeri 
“Uncle Sam” terhadap isu pemakzulan 
yang membelah AS. Survei juga 
menunjukkan, rakyat AS percaya 
terhadap dakwaan pemakzulan Trump 
yang diajukan oleh House of 
Representatives (DPR AS). Sebanyak 58 
persen percaya bahwa presiden berusia 
73 tahun itu telah menyalahgunakan 
kekuasaan kepresidenan untuk 
kepentingan pribadinya. Tidak berbeda 
tipis, 57 persen juga yakin presiden dari 
Partai Republik itu menghalangi 
penyelidikan yang dilakukan oleh House 
of Representatives. Seperti survei-survei 
yang sudah digelar sebelumnya, 
dukungan dan penolakan publik terbelah 
berdasarkan afiliasi partai. Sekitar 89 
persen pemilih Demokrat menginginkan 
pelengseran Trump. Hanya 8 persen 
Republikan yang mendukung 
presidennya dimakzulkan. Adapun 
pemilih independen sendiri terbelah, di 
mana 48 persen mendukung dan 46 
persen lainnya menolak. Elektabilitas 
Trump tetap berada di angka yang relatif 

Masyarakat AS Dukung Pelengseran Trump

stabil seperti sebelumnya, yaitu 43 
persen rakyat AS puas terhadap 
kinerjanya. Sidang pemakzulan Senat 
Trump melalui tim kuasa hukumnya telah 
meminta agar Senat segera mungkin 
membebaskan dia dari dakwaan. Mereka 

menyebut 
sidang 
pemakzulan 
sebagai 
penyimpangan 
berbahaya dari 
konstitusi. 
Dalam 
pembelaan 
tertulis 
berjumlah 171 
halaman itu, 
Trump kembali 
menegaskan 
percakapan 

teleponnya dengan Presiden Ukraina, 
Volodymyr Zelensky, bukanlah perbuatan 
kriminal atau kejahatan tingkat tinggi 
yang layak dimakzulkan. Partai Demokrat 
dengan tegas mendakwa taipan real 
estate itu telah menggunakan kekuasaan 
kepresidenannya untuk memaksa negara 
asing, dalam hal ini Ukraina, untuk 
mengintervensi proses pemilu AS demi 
kepentingan Trump. Perbuatan ini, lanjut 
Partai Demokrat, tak hanya 
membahayakan keamanan nasional AS, 
tetapi juga demokrasi mandiri dari negara 
adidaya tersebut. Sejauh ini, tidak ada 
tanda-tanda yang menunjukkan Trump 
akan dilengserkan. Angka 67 senator 
yang diperlukan untuk memakzulkan 
Trump hampir pasti tidak akan tercapai. 
Partai Republik yang menguasai senat 
malahan telah memberi sinyal akan 
mempercepat sidang untuk 
membebaskan Trump. Melalui pemimpin 
mayoritas Mitch McConnell, Senat 
berencana tidak akan menerima bukti 
baru dan mendengarkan kesaksian baru. 
Keputusan Senator dari Kentucky ini 
dikritik pedas Partai Demokrat yang 
menuduh McConnell tidak bersikap non-
partisan dan mencoba melindungi Trump.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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KPK menetapkan Komisioner KPU 
Wahyu Setiawan (WSE) sebagai 
tersangka suap pengurusan Pergantian 
Antarwaktu (PAW) anggota DPR. 
Meski kalah jumlah suara di Pemilu 
2019, eks Caleg PDIP Harun Masiku 
(HAR) ingin dilantik menjadi anggota 
DPR menggantikan Nazarudin Kiemas 
yang meninggal dunia.Dia lantas 
menyuap menyuap Wahyu. Komisioner 
KPU itu diduga meminta Rp900 juta 
kepada Harun. Perlu diketahui, yang 
harusnya menggantikan Nazarudin 
Kiemas adalah Riezky Aprilia karena 
perolehan suaranya terbanyak kedua 
di bawah Nazarudin. Sementara, 
Harun menempati perolehan suara 
terbanyak ke lima.
PDIP pun ikut terseret masuk ke dalam 

Kejanggalan Kasus Suap Harun Masiku

Tanah Air

lingkaran kasus ini. Sebab, PDIP 
mengajukan gugatan Pasal 54 Peraturan 
KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang 
Pemungutan dan Penghitungan 
Suara.Intinya, PDIP ingin penentuan suara 
Caleg terpilih yang meninggal dunia 
merupakan hak partai, bukan berdasarkan 
suara terbanyak. Gugatan inipun 
dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan 
Putusan Mahkamah Agung RI No: 
57P/HUM/2019.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) 
Donal Fariz melihat adanya kejanggalan 
dalam upaya yang ditempuh PDIP 
memperjuangkan Harun Masiku untuk 
menggantikan Nazarudin Kiemas. Terlebih, 
PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah 
Agung agar KPU mengabulkan 
permohonannya.
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"Sehingga aneh ketika PDIP 
mengajukan fatwa dan MA malah 
memberikannya," ungkap Donal, 
Jakarta, Kamis (16/1).
Merdeka.com merangkum beberapa 
kejanggalan terkait kasus suap Harun 
Masiku. Berikut ulasannya:
1.Pimpinan KPK dan Menkum HAM 
Sebut Harun Belum Kembali dari Luar 
Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sudah menetapkan tersangka kepada 
Harun Masiku terkait suap pengurusan 
Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota 
DPR. KPK menyatakan Harun sudah 
berada di luar negeri sebelum operasi 
tangkap tangan dilakukan yakni 
tanggal 8 Januari."Dengan Imigrasi kita 
sudah koordinasi. Info yang kami 
terima malah memang sejak sebelum 
adanya tangkap tangan, yang 
bersangkutan sedang di luar negeri," 
kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, 
Senin (13/1).
Beberapa hari kemudian, Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri menyatakan Harun 
masih berada di luar negeri sejak 
kepergiannya pada tanggal 6 Januari. 
Hal itu berdasarkan informasi dari 
Imigrasi."Yang kami tahu dan kami 
yakini informasi dari humas Imigrasi 
bahwa yang bersangkutan (Harun) di 
luar negeri, dan belum ada informasi 
yang kami terima bahwa yang 
bersangkutan telah kembali ke 
Indonesia," kata Ali Fikri saat 
dikonfirmasi, Kamis (16/1).
Hal senada juga diungkapkan Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 
Menurutnya, Harun masih berada di 
luar negeri. "Ke Singapura, jadi tanggal 
delapan OTT, tanggal 6 dia sudah di 
luar," kata Yasonna, Kamis (16/1).
2.Harun Terekam CCTV Pulang ke 
Indonesia 7 Januari
Berdasarkan catatan Direktorat 
Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum 
dan HAM, Harun Masiku tercatat 
bertolak ke luar negeri pada 6 Januari 
2020 ke Singapura. "Yang 
bersangkutan tercatat keluar Indonesia 
tanggal 6 Januari, ke Singapura," ujar 
Kabag Humas dan Umum Ditjen 
Imigrasi Arvin Gumilang, Senin (13/1).

Sementara itu, seperti dikutip dari majalah 
Tempo, Harun memang pergi ke 
Singapura pada Senin, 6 Januari 2020. 
Berdasarkan penelusuran Tempo, ia 
memesan tiga tiket pesawat Garuda 
Indonesia untuk penerbangan berbeda 
pada hari yang sama, yakni GA 824, GA 
830, dan GA 832. Ia akhirnya melenggang 
dengan GA 832 dan duduk di kursi 6K, 
yang berangkat pukul 11.30 dan tiba 
pukul 14.20 waktu Singapura. Tapi Harun 
hanya satu hari di Singapura.Kemudian, 
pada Selasa, 7 Januari lalu, Harun 
memesan tiket Lion Air JT 155 dan Batik 
Air ID 7156. Dalam penerbangan Lion Air, 
status Harun "no show" atau tidak berada 
di pesawat. Ia memilih naik Batik Air dan 
duduk di kursi kelas bisnis nomor 3C. 
Pesawat itu bertolak dari Terminal 1 
Bandar Udara Internasional Changi pukul 
16.35 dan tiba di Terminal 2F Bandara 
Soekarno-Hatta pukul 17.03. Kedatangan 
Harun di Soekarno-Hatta pun terekam 
kamera pengawas (CCTV) yang 
salinannya diperoleh Tempo.
Dalam rekaman CCTV tersebut, Harun 
terlihat mengenakan kaos lengan panjang 
biru tua serta celana dan sepatu sport 
hitam, Harun terlihat menenteng tas 
seukuran laptop dan kantong belanja. 
Beberapa belas menit kemudian, seorang 
pria berseragam menghampirinya. Laki-
laki itu terus menemani Harun melintasi 
pos pemeriksaan Imigrasi hingga Bea dan 
Cukai.
Keluar dari area kedatangan, Harun 
kemudian menaiki taksi Silver Bird Toyota 
Alphard. Sebelum Harun masuk ke dalam 
mobil, petugas berpakaian Lion Air. Ia 
Membuka jendela, Harun kemudian 
melambaikan tangan kepada pria 
berseragam tersebut. Harun diduga 
menuju apartemen Thamrin Residence.
Keesokan paginya, Rabu, 8 Januari, 
pegawai yang bekerja di apartemen 
Thamrin Residence melihat Harun keluar 
dari lift sambil menyeret satu koper. 
Menurut dia, Harun kemudian naik 
sebuah mobil multi-purpose vehicle atau 
MPV. Pagi itu Harun tak menggunakan 
mobil Toyota Camry-nya yang terparkir di 
lantai P3. Mobil bercat hitam metalik 
dengan plat nomor B-8351-WB itu kini 
dipasangi sejumlah stiker merah-putih 

bertulisan "Dalam Pengawasan KPK".
3.Harun dan Sekjen PDIP Hasto Di 
PTIK
Masih berdasarkan penelusuran Tempo, 
jejak Harun terpantau oleh tim 
penindakan komisi antikorupsi saat 
magrib. Menggunakan kemeja merah 
lengan panjang, menurut seorang saksi 
mata, Harun terlihat di depan Grand 
Cafe, lantai 3, Hotel Grand Hyatt, 
Jakarta Pusat. Sekitar setengah jam 
kemudian, Harun merapat ke sebuah 
stasiun pengisian bahan bakar umum di 
kawasan Cikini, Menteng, Jakarta 
Pusat, untuk bertemu dengan 
Nurhasan, penjaga kantor Sekretaris 
Jenderal PDI Perjuangan Hasto 
Kristiyanto.
Dikutip dari Majalah Tempo, Nurhasan 
menghubungi Harun untuk 
menyampaikan instruksi diduga berasal 
dari Hasto, yaitu semua telepon seluler 
Harun direndam dalam air. Sekitar 

enam jam sebelumnya, KPK mencokok 
anggota KPU, Wahyu Setiawan, dan 
orang dekatnya, Agustiani Tio Fridelina 
Sitorus. KPK juga menciduk enam 
orang lain.
Dua di antara mereka adalah Saeful 
Bahri dan Donny Tri Istiqomah. 
Keduanya, menurut sejumlah politikus 
PDIP, adalah orang dekat Hasto. 
Adapun Hasto diduga ikut memberikan 
duit suap senilai Rp 400 juta untuk 
Wahyu melalui Saeful dan Donny. 
Menaiki sepeda motor bersama 
Nurhasan, Harun menuju kompleks 
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 
(PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan. Hasto diduga sudah berada di 
sana. Tim penindakan KPK lainnya pun 
telah memantau posisi Hasto, yang 
diduga berada di sekitar tempat tinggal 
seorang petinggi intelijen.
Di kompleks PTIK, tim KPK gagal 
menangkap Harun dan Hasto. Lima 



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

"Sehingga aneh ketika PDIP 
mengajukan fatwa dan MA malah 
memberikannya," ungkap Donal, 
Jakarta, Kamis (16/1).
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anggota satuan tugas penindakan 
yang membuntuti Harun ditahan 
sejumlah polisi. Mereka diminta 
memberitahukan password ponsel, 
bahkan sempat menjalani tes urine. 
Mengetahui rekan-rekannya disekap 
polisi, tim yang mengejar Hasto 
memberi tahu Direktur Penyidikan 
KPK Brigadir Jenderal R.Z. Panca 
Putra Simanjuntak. Tapi, baru tujuh 
jam kemudian atau sekitar pukul 
03.30, Panca menjemput anak 
buahnya.
Sementara itu, KPK membenarkan 
bahwa penyidiknya sempat ada di 
PTIK. Tapi, tidak menjelaskan bahwa 
di sana untuk menangkan Hasto. Plt 
Juru Bicara KPK, Ali Fikri 
menjelaskan, penyelidik yang berada 
di PTIK pada Rabu kemarin hanya 
mau menumpang salat. Tapi, dia tidak 
menjelaskan alasan penyelidik 
menunaikan salat di PTIK.
"Di situ, tim KPK ditahan sampai pagi. 
Dites urine dan sebagainya," kata Ali.
4.Bantahan Hasto dan PDIP
Sementara itu, saat dikonfirmasi 
kebenarannya pada Rabu, 8 Januari 
lalu, Hasto mengaku tengah sibuk 
mempersiapkan Rakernas PDIP.
"Saya sejak kemarin mempersiapkan 
seluruh penyelenggaraan Rapat Kerja 
Nasional ini. 
Karena kami berkeinginan bahwa 
partai tidak hanya berbicara tentang 
kekuasaan, tapi sebagaimana 
disampaikan Ibu Mega, partai 
berbicara tentang sebuah kebijakan 
melalui peraturan perundang-
undangan, yang didorong oleh partai, 
khususnya untuk membangun jalan 
kemakmuran itu," kata Hasto di sela 
menghadiri acara Rakernas PDIP, 
JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 
(10/1).
Hasto juga mengatakan tidak 
mengetahui keberadaan dua stafnya 
yang ditangkap KPK. Hasto 
mengatakan saat itu ia sedang sakit 
diare. "Saya tidak mengetahui karena 
sakit diare tadi, sehingga dalam 
konteks seperti ini kami fokus dalam 
persiapan HUT ke-47 dan rakernas 
yang pertama," kata Hasto.

PDIP melalui Sekretaris Fraksi PDIP DPR, 
Andreas Hugo Pareira keberatan dengan 
cerita Sekjen Hasto Kristiyanto yang 
berada di PTIK saat malam penangkapan 
eks pimpinan KPU Wahyu Setiawan 
dalam kasus suap pengurusan PAW 
anggota DPR. PDIP tegaskan, ada pihak 
sengaja ingin sudutkan PDIP.
"Dalam konteks saat ini, PDI Perjuangan 
adalah korban dari framing politik 
tersebut," jelas Andreas kepada wartawan, 
Selasa (14/1).
5.Kronologi Suap
Kasus ini bermula ketika almarhum 
Nazarudin Kiemas di Dapil Sumsel I 
menang sebagai anggota DPR. Karena 
sudah meninggal, suara kedua terbanyak 
yakni Riezky Aprilia yang dilantik jadi 
anggota legislatif oleh KPU. Nah, dari sini 
'mengakali' proses demokrasi hendak 
dilakukan Wahyu dan Harun. Untuk 
membantu penetapan Harun sebagai 
anggota DPR RI pengganti antarwaktu, 
Wahyu meminta dana operasional Rp900 
juta.
Untuk merealisasikan hal tersebut, 
dilakukan dua kali proses pemberian, yaitu 
pertengahan Desember 2019. Salah satu 
sumber dana yang sedang didalami KPK, 
memberikan uang Rp400 juta yang 
ditujukan pada Wahyu melalui Agustiani, 
Doni dan Saeful.
Wahyu menerima uang dari dari Agustina 
sebesar Rp200 juta di salah satu pusat 
perbelanjaan di Jakarta Selatan. 
Pada akhir Desember 2019, Harun 
memberikan uang pada Saeful sebesar 
Rp850 juta melalui salah seorang staf di 
DPP PDIP. Saeful memberikan uang 
Rp150 juta pada Doni.
Sisanya Rp700 juta yang masih di Saeful 
dibagi menjadi Rp450 juta pada Agustiani, 
Rp250 juta untuk operasional. Dari Rp450 
juta yang diterima Agustiani itu, sebanyak 
Rp400 juta merupakan suap yang 
ditujukan untuk Wahyu, 
Komisioner KPU. Uang masih disimpan 
oleh Agustiani.Pada Rabu, 8 Januari 
2020, Wahyu meminta sebagian uangnya 
yang dikelola oleh Agustiani. Kemudian 
tim KPK melakukan OTT. Tim menemukan 
dan mengamankan barang bukti uang 
Rp400 juta yang berada di tangan 
Agustina dalam bentuk Dolar Singapura.

Memasuki tahun 2020, pembangunan 
megaproyek Lippo Group Meikarta yang 
terletak di Cikarang, Kabupatan Bekasi 
akan lebih digencarkan. Hal itu tampak 
dari komitmen perseroan merombak 
jajaran manajemennya yang kini 
digawangi kaum milenial. Selain itu, 
Meikarta tampil dengan logo baru yang 
lebih dinamis, serta iklan yang 
ditampilkan kembali di media elektronik 
dan cetak.Chief Marketing Officer PT 
Mahkota Sentosa Utama (MSU), 
pengembang Meikarta, Lilies Surjono 
mengatakan, jajaran manajemen baru 
yang dipilih bukan dari kalangan properti, 

melainkan dari bidang yang banyak 
berhubungan dengan konsumen, misal 
financial technology, media, dan fast 
moving consumer goods 
(FMCG).Adapun jajaran manajemen 
Meikarta yang baru adalah Chief 
Financial Officer of Meikarta 
Indryanarum Martowidjojo, Chief 
Marketing Officer Meikarta Lilies 
Surjono, Chief Commercial & 
Technology Officer Meikarta Arie 
Hartanto, Chief Development & 
Construction Officer Meikarta Huang 
Chung Hsiun, dan Penasihat Lippo 
Cikarang, Henry Riady. "Sengaja bukan 

Meikarta Berjalan Kembali Dengan Logo Baru
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dari kalangan properti, akan kita 
hasilkan inovasi baru dengan 
pendekatan konsumensentris, ini 
berbeda dengan pengembang pada 
umumnya," 
kata Lilies 
Surjono 
dalam 
konferensi 
pers 
'Pertegas 
Komitmen 
Pembanguna
n, Meikarta 
Awal Tahun 
2020 Dengan 
Semangat 
Baru'," di 
Jakarta, 
Selasa 
(21/1/2020).
Inovasi yang 
dimaksud adalah penggunaan teknologi 
Pop Box. Melalui fasilitas smart mail 
box ini, penghuni akan diberikan 
notifikasi jika ada surat yang masuk. 
Selain itu, program Millenial Homes, 
internet ready 1 GPBS, gratis 6 bulan 
membership co-working space serta, 
aplikasi My Meikarta.
Sementara untuk logo baru korporasi 
kata dia, mengedepankan warna 
merah, oranye, emas, dan putih. 
Menurut Lilies, hal itu menunjukkan 
semangat baru dan optimisme di tahun 
2020. Logo ini juga merupakan tekad 
baru untuk mewujudkan Meikarta 
menjadi kota terindah di Indonesia. 
"Logo kota tidak statis, tapi dinamis," 
ucap Lilies Surjono.Lebih lanjut, 
Meikarta juga akan melanjutkan 
penayangan iklan, baik di media 
elektronik dan cetak. "Meikarta iklannya 
tidak berhenti, tapi kemarin fokus untuk 
delivery unit dan kami akan mulai 
kampanye iklan lagi dengan tema 
semangat tanpa henti wujudkan kota 
indah bagi Indonesia," ungkap Lilies 
Surjono.
Terkait logo visual segitiga emas Henry 
Riady mengatakan, hal itu mengarah 
maju dan melambangkan tekad baru 
untuk terus fokus mewujudkan visi 
Meikarta.

"Bagi saya, Meikarta merupakan nama 
yang indah, karena merupakan nama dari 
nenek saya, May Riady. Nenek 
merupakan inspirasi saya karena beliau 

datang dari 
kota kecil, 
berjuang 
tanpa henti 
mendidik 
dan 
mendidik 
enam anak 
dengan 
berjualan 
rambut 
palsu dan es 
mambo. 
Prinsip 
Nenek saya 
adalah hidup 
harus 
bermanfaat 

dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya 
yakin Meikarta satu hari akan menjadi 
kota yang bermanfaat dan menjadi berkat 
bagi banyak keluarga yang sedang 
memulai kehidupan baru,” lanjut Henry 
Riady.
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