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Transformasi TVRI yang semula tidak 
dilirik oleh pemirsa karena tayangannya 
yang monoton menjadi sebuah stasiun 
televisi yang kembali dicari adalah 
karena hasil usaha dari Helmy Yahya 
sebagai Dirut TVRI. Tayangan-
tayangan yang semula membosankan, 
kini mulai menggeliat di TVRI. Ada 
tayangan Liga Inggris yang ditunggu 
oleh pecandu sepak bola. Kemudian 
adalah pula tayangan tentang alam liar 
serta margasatwa Discovery yang 
menambah ilmu pengetahuan. 
Kemajuan TVRI yang lainnya adalah 
ketika mendapatkan predikat WTP dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 
Semuanya itu pada masa Helmy 
Yahya. Meskipun dengan anggaran 

minim dapat membawa TVRI 
bertransformasi menjadi sebuah stasiun 
televisi pemerintah yang mulai dilirik oleh 
pemirsa di Indonesia. Jika TVRI 
mendapatkan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari BPK, itu adalah 
hal yang sangat wajar sekali. Karena kita 
tahu bahwa Helmy Yahya adalah alumni 
STAN yang mengerti tentang akuntansi. 
Sehingga perubahan dari disclaimer 
(Jelek) menjadi WTP (Bagus) adalah 
sebuah kerja keras dari Helmy Yahya 
sebagai Dirut TVRI. Sebelumnya, tahun 
2014 sampai 2016 TVRI masih diganjar 
opini disclaimer oleh BPK. kemudian 
tahun 2017 TVRI baru mendapatkan opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh 



02 www.sipbuletin.com

Edisi 1261

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.250,- Kurs BI $1 = Rp 13.641,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 
01/24/2020

Transformasi TVRI yang semula tidak 
dilirik oleh pemirsa karena tayangannya 
yang monoton menjadi sebuah stasiun 
televisi yang kembali dicari adalah 
karena hasil usaha dari Helmy Yahya 
sebagai Dirut TVRI. Tayangan-
tayangan yang semula membosankan, 
kini mulai menggeliat di TVRI. Ada 
tayangan Liga Inggris yang ditunggu 
oleh pecandu sepak bola. Kemudian 
adalah pula tayangan tentang alam liar 
serta margasatwa Discovery yang 
menambah ilmu pengetahuan. 
Kemajuan TVRI yang lainnya adalah 
ketika mendapatkan predikat WTP dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 
Semuanya itu pada masa Helmy 
Yahya. Meskipun dengan anggaran 

minim dapat membawa TVRI 
bertransformasi menjadi sebuah stasiun 
televisi pemerintah yang mulai dilirik oleh 
pemirsa di Indonesia. Jika TVRI 
mendapatkan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari BPK, itu adalah 
hal yang sangat wajar sekali. Karena kita 
tahu bahwa Helmy Yahya adalah alumni 
STAN yang mengerti tentang akuntansi. 
Sehingga perubahan dari disclaimer 
(Jelek) menjadi WTP (Bagus) adalah 
sebuah kerja keras dari Helmy Yahya 
sebagai Dirut TVRI. Sebelumnya, tahun 
2014 sampai 2016 TVRI masih diganjar 
opini disclaimer oleh BPK. kemudian 
tahun 2017 TVRI baru mendapatkan opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

BPK. Dan untuk laporan keuangan 
tahun 2018 untuk pertama kalinya TVRI 
diganjar predikat WTP oleh BPK. Dan ini 
semua tak lepas dari tangan dingin 
Helmy Yahya. "Alhamdulillah segala puji 
untuk Allah SWT yang telah memberi 
karunia opini BPK atas Laporan 
Keuangan tertinggi (WTP) kepada LPP 
TVRI pada tahun 2019 ini," ucap 
Direktur Keuangan LPP TVRI Isnan 
Rahmanto, dikutip dari laman utama 
tvri.go.id, Minggu (8/12/2019). Setelah 
TVRI bertransformasi menjadi lebih baik 
di bawah pimpinan Helmy Yahya. Tiba-
tiba kita mendengar bahwa Helmy 
Yahya dicopot dari jabatannya sebagai 
Direktur Utama TVRI oleh Dewan 
Pengawas. Publik pun bertanya-tanya, 
apa yang telah dibuat oleh Helmy Yahya 
sehingga dirinya dicopot oleh Dewan 
Pengawas TVRI? Sengketa yang terjadi 
pada televisi yang berada di bawah 
pengawasan langsung Kominfo ini, 
berawal dari bulan lalu, tepatnya pada 4 
Desember 2019. Isu pemberhentian 
Helmy Yahya dari jabatannya mulai 
ramai dibicarakan setelah beredarnya 

surat keputusan (SK) Dewas Lembaga 
Penyiaran Publik TVRI Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Penetapan Non Aktif 
Sementara dan Pelaksana Tugas Harian 
Direktur Utama Lembaga Penyiaran 
Publik Televisi Republik Indonesia 
Periode Tahun 2017-2022. Berdasarkan 
surat keputusan yang tersebar ke awak 
media disebutkan, pertama, Helmy Yahya 
dinonaktifkan sementara sebagai Direktur 
Utama LPP TVRI. Selama non aktif 
sementara Direktur Utama TVRI yang 
bersangkutan tetap mendapat 
penghasilan. "Menetapkan Sdr. 
Supriyono, S.Kom, MM Direktur Teknik 
Lembaga Penyiaran Publik Televisi 
Republik Indonesia sebagai Pelaksana 
Tugas Harian Direktur Utama Lembaga 
Penyiaran Publik Televisi Republik 
Indonesia."  Keputusan itu berlaku sejak 
tanggal ditetapkan sampai dengan 
dicabut kembali oleh Dewan Pengawas 
LPP TVRI. Keputusan itu ditetapkan di 
Jakarta pada 4 Desember 2019. 
Keputusan ini diteken oleh Ketua Dewan 
Pengawas LPP TVRI Arief Hidayat 
Thamrin. Penyebab Pemecatan Helmy 
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Yahya : 
1. Rebranding logo TVRI mencapai 
angka Rp 8 miliar (awalnya pengajuan 
anggaran Rp 20 miliar). Ganti logo 
sampai Rp 8 miliar? Uang rakyat, 
APBN!
2. Liga Inggris yang tayang di TVRI 
sudah tembus tagihan Rp 24 miliar. 
Uang APBN lagi. Selain itu, apa 
esensinya TVRI nyiarin Liga Inggris?
3. TVRI di era Helmy Yahya beli 
program Discovery Channel. Nilainya 
juga tidak sedikit. Uang APBN lagi. 
Mengapa bukan mengeksplor 
Indonesia?
4. Terdapat kerjasama dengan film dari 
China kerjasama dengan Pemerintah 
China selama 5 ribu jam di primetime. 
Kok gratis? Bagaimana bila ternyata 
disusupi ideologi?
5. Kuis Siapa Berani katanya hibah. 

Tapi yang bikin masih PH rekanan Helmy 
Yahya.
6. Branding foto Helmy Yahya di berbagai 
kantor TVRI. Termasuk mempekerjakan 
orang untuk mem branding di sosial 
media.
7. Banyak karyawan yang belum dibayar 
berbulan-bulan.
8. Tidak tertib administrasi keuangan.
Menurut karyawan TVRI yang dihubungi 
pertama kali oleh detikcom, isu honor 
sudah lama bergulir. Penunggakan 
memang benar ada, namun hal itu 
disebabkan oleh proses pembenahan 
sistem keuangan oleh Direktur Keuangan 
TVRI, Isnan Rahmanto. Lalu, saat ini pun 
honor karyawan tengah dibayarkan 
secara berkala. Lagi pula, menurut 
sumber tersebut, hanya 30% pegawai 
TVRI yang menerima honor (honor di 
luar gaji pokok). Secara tegas ia 

menyatakan bahwa gaji pokok bulanan 
karyawan TVRI tak pernah menunggak. 
"Untuk gaji bulanan sama sekali nggak 
pernah menunggak," tegasnya. 
Dihubungi terpisah, karyawan lain dari 
TVRI juga mengatakan hal serupa. 
"Tidak ada Gaji yang Telat. Seluruh gaji 
untuk Pegawai, baik PNS maupun 
PBPNS (Pegawai Bukan PNS) 
dibayarkan tepat waktu, sebagaimana 
diatur dalam Perundang-Undangan," 
tutur karyawan atau pun sumber kedua 
yang juga tak bisa disebutkan namanya 
itu. Ia menjelaskan bahwa honor yang 
ramai dibicarakan merupakan honor 
Satuan Kerabat Kerja (SKK). Dalam 
pemberian honor SKK tersebut, ia 
menilai bahwa perusahaan di bawah 
Helmy justru melakukan pembenahan 
dibandingkan kepemimpinan 
sebelumnya. Menurut sumber kedua itu, 
munculnya isu penunggakan honor 
hanyalah sebagai jurus 'mengkambing-
hitamkan' Helmy. Helmy sendiri 
mengakui bahwa memang ada 
pemberhentian yang dilakukan oleh 
Dewas. "Saya diberikan surat cinta, isi 
pemberhentian karena pembelaan saya 
di tolak, dan ada beberapa catatan, dan 
ini saya akan jawab," kata Helmy 
Yahya, Jumat (17/1/2020). Namun, 
dirinya mengklaim bahwa dia masih 
menjadi Direktur Utama TVRI secara 
sah. "Iya benar (ada pemberhentian). 
Tapi saya tetap dirut TVRI secara sah, 
dan didukung semua direktur. Save 
TVRI!" ujar Helmy. Helmy menilai 
bahwa keputusan Dewas tidak sah. 
Bahkan jajaran direksinya pun masih 
solid dan mendukung dirinya tetap jadi 
memimpin TVRI. Menurutnya, dalam PP 
No 13 tahun 2005, dalam pasal 24 ayat 
4 Direktur Utama bisa diberhentikan 
apabila melakukan empat poin 
pelanggaran. Namun, dia mengaku 
bahwa dirinya tidak melanggar satupun 
dari empat poin tersebut. Dalam aturan 
yang berlaku pun menurut Helmy, tidak 
ada namanya penonaktifan Direktur 
Utama. Kalaupun muncul 
pemberhentian katanya dia masih 
berkesempatan untuk tetap bekerja dan 
membela diri. Helmy pun sempat 
mengeluarkan surat sanggahan atas 

keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI. 
Di dalamnya, dijelaskan alasan dan 
sanggahan pihaknya atas keputusan 
pemberhentian oleh Dewan Pengawas. 
Dewas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) 
TVRI sudah menerima surat balasan 
atau pembelaan diri atas pemberhentian 
dari Direktur Utama (Dirut) Helmy Yahya. 
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) Johnny G. Plate. "Saya 
baru saja bertemu dengan Dewas. 
Dewas sudah terima jawaban dari Pak 
Helmy, Dewasnya sedang 
membicarakannya dalam rapat," kata 
Johnny usai menghadiri rapat koordinasi 
pembahasan Daftar Negatif Investasi 
(DNI) di kantor Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin 
(23/12/2019). Sebagai pihak yang 
menjembatani kedua belah pihak, 
Johnny meminta agar Direksi dan Dewas 
dapat menyamakan persepsi, bukan 
mencari benar dan salah. Untuk tahap 
selanjutnya, semua pihak tinggal 
menunggu Dewas memberi jawaban atas 
surat Helmy. Dewas punya batas waktu 
dua bulan untuk memberi jawaban. 
Sebelumnya, Anggota Dewas TVRI 
Maryuni Kabul Budiono mengatakan, 
punya tenggat waktu dua bulan untuk 
memberikan keputusan setelah 
menerima balasan SPRP dari Direksi. 
Jika dalam dua bulan Dewas tak 
memutuskan apa-apa, maka 
pemberhentian Helmy dari jabatan Dirut 
batal. Usai pemberhentian Helmi Yahya 
sebagai Dirut TVRI, beredar kabar 
ruangan Dewas TVRI disegel karyawan. 
Anggota Komisi I DPR Farhan selaku 
mitra kerja TVRI mendapat kabar 
karyawan TVRI menyegel ruang kerja 
Dewas. Ada video yang beredar, tampak 
sejumlah pegawai berada di depan 
ruangan yang disegel tersebut. 
"Semalam saya dapat kabar karyawan 
TVRI malah ikut menyegel ruang Dewan 
Pengawas. Ini menunjukkan adanya 
perluasan konflik," kata Farhan kepada 
wartawan, Jumat (17/1/2020). Farhan 
juga menunjukkan foto dan video 
ruangan Dewas TVRI yang disegel. 
Farhan menyebut komisinya selaku mitra 
kerja TVRI sudah menjadwalkan rapat 
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dengan Dewas TVRI mengenai posisi 
Helmy. Namun sebelum rapat konsultasi 
digelar, Dewas justru mencopot Helmy. 
Dari informasi yang dihimpun, 
penyegelan ruang Dewas TVRI 
merupakan aksi spontan pegawai. 
Penyegelan terjadi di saat petinggi TVRI 
menggelar rapat di ruangan terpisah. 
Dewan Pengawas TVRI hari 
Selasa(21/01/20) kemarin diundang 
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) untuk membahas kisruh yang 
terjadi di TVRI, akibat pemecatan yang 
dilakukan oleh Dewas terhadap Direktur 
Utama Helmy Yahya. Seperti sudah 
diketahui bersama kegaduhan yang 
diakibatkan oleh tindakan Dewas 
tersebut karena mereka menganggap 
Helmy telah melakukan 5 poin 

kesalahan sehingga menurut Dewas, 
Helmy Yahya layak dipecat sebagai Dirut. 
Nah dalam Rapat Dengar Pendapat 
tersebut Dewas yang hadir dengan 
formasi lengkap, Arief Hidayat Thamrin, 
Supra Wimbarti, Maryuni Kabul Budiono, 
Pamungkas Trishadiatmoko, dan Made 
Ayu Dwie Mahenny. Mereka di cecar 
berbagai pertanyaan terkait pemecatan 
Helmy sebagai Dirut. Arief menegaskan 
bahwa saat Helmy memimpin TVRI 
terlihat jelas hanya mengejar Rating dan 
Share semata, tanpa pernah melihat 
Tupoksi TVRI. Hak siar Liga Inggris 
terbilang mahal. Namun, Dewas TVRI 
mengakui Helmy tidak mengajukan 
permintaan tertulis mengenai analisis 
untung rugi maupun negosiasi soal 
pembelian hak siar tersebut. "Liga Inggris 

selama tiga sesi total pembeliannya 
USD 9 juta atau setara Rp 126 miliar, itu 
di luar pajak dan biaya lain. Untuk hal ini 
tidak ada permintaan tertulis kepada 
dewas tahun 2019 – 2020,” kata 
anggota Dewas TVRI Pamungkas 
Trishadiatmoko. Bahkan, saking 
mahalnya hak siar tersebut, Pamungkas 
menyebut satu sesi penayangan Liga 
Inggris dapat membiayai satu program 
TVRI selama dua bulan. "Satu sesi itu 
sekitar 9  bulan sampai 10 bulan. Setiap 
sesi biayanya USD 3 juta dengan 
kontrak 76 pertandingan. Jadi sekali 
penayangan biayanya Rp 552 juta. 
Program rata-rata TVRI Rp 15 juta per 
episode. Jadi, biaya Liga Inggris itu bisa 
membiayai 37 episode program TVRI 
atau selama 2 bulan program,” kata dia. 

Dari besaran biaya hak siar tersebut, 
TVRI diketahui hanya mendapatkan 
jatah menyiarkan 2 laga Liga Inggris 
setiap pekan. Terbatasnya pertandingan 
yang disiarkan harus ditambah lagi 
dengan persoalan kendala jam tayang 
yang harus disesuaikan. "Pihak Liga 
Inggris yang menentukan semua itu, 
kami tak ada hak. Jadi, inilah yang 
dipertanyakan Dewas,” kata dia. Akibat 
dari pembelian hak siar Liga Inggris itu 
terbilang masif. Mengenai Liga Inggris, 
Anggota Dewas yang lain, Pamungkas 
Trishadiatmoko mengungkapkan. 
Pembelian hak siar Liga Inggris menurut 
Pamungkas berpotensi menimbulkan 
gagal bayar. Misalnya, gagal bayar gaji 
karyawan dan sejumlah pihak ketiga. 
Dewas mengetahui hal tersebut setelah 
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pada bulan Oktober 2019 lalu 
menerima invoice tagihan dari PT. 
Global Media Visual sebesar Rp. 27 
miliar dengan tanggal jatuh tempo 15 
November 2019. Karena  tak ada 
anggaran untuk membayarnya di 
anggaran 2019 maka, pembayarannya 
akan menjadi utang anggaran 2020,  
padahal dalam anggaran 2020 pun tak 
ada anggaran untuk pos tersebut. 
Tagihan pembayaran hak siar yang tadi 
merupakan tagihan pertama, akan ada 
tagihan selanjutnya. Maret dan 
September 2020 masing-masing 
sebesar Rp. 21 miliar. Ada pula 
program-program TVRI yang tak bisa 
tayang secara maksimal. "Sebab, dana 
Liga Inggris itu diambil dari program 

dan pemberitaan. Alhasil, sampai Juli 
dananya sudah habis. TVRI ini penyiaran 
publik, ada hak publik, dan tentunya 
pembelian hak siar Liga Inggris itu 
mengurangi hak publik,” kata dia. Ketua 
Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat 
Thamrin mengamini pernyataan 
rekannya tersebut. Ia mengatakan, 
siaran Liga Inggris berkali-kali diklaim 
gratis. "Pak Dirut mengatakan berkali-kali 
ini gratis. Kami minta dokumen 
kontraknya, baru diberikan tanggal 5 
Desember 2019. Soal iklan dan lainnya 
tidak dapat laporan.” Ia pun kemudian 
menambahkan bahwa klaim Helmy yang 
sudah meminta persetujuan Dewas itu 
tidak sepenuhnya benar. Permintaan 
Dewas untuk mendapatkan dokumen 

kontrak hak siar Liga Inggris secara 
detail, sampai saat ini tak pernah 
diberikan oleh Helmy dan jajaran direksi 
TVRI. Jadi Dewas menurut Pamungkas 
tak pernah memberikan izin secara 
tertulis Direksi untuk mendapatkan hak 
siar Liga Inggris. Selain permasalah hak 
siar tadi, menurut Ketua Dewas, Arief 
Hidayat Thamrin. Sebenarnya 
pemecatan Helmy ini sudah melalui 
proses yang cukup panjang. Di akhir 
tahun 2018, artinya setahun setelah 
Helmy Yahya diangkat menjadi Dirut. 
Terdapat keterlambatan pembayaran 
Satuan Kerja Karyawan, "inilah pangkal 
masalahnya" ucap Arief. Padahal 
menurut karyawan TVRI pembayaran 
enggak ada masalah. "Tupoksi TVRI 
sesuai visi misi TVRI adalah televisi 

publik. Kami bukan swasta, jadi yang 
paling utama adalah edukasi, jati diri, 
media pemersatu bangsa, prioritas 
programnya juga seperti itu," ujar Arief di 
DPR, Senayan, Selasa (21/01/20) 
kemarin. Alasan tupoksi memang manis 
dan indah. Edukasi adalah hal utama, jati 
diri dan menjadi media pemersatu 
bangsa. Itu memang oke dan merupakan 
hal yang sangat baik sekali, jika jempol 
satu kurang, maka kita acungi jempol dua 
dan jika kurang kita bisa beri empat. 
Tetapi kalau hal itu digunakan untuk 
menilai bahwa liga Inggris bukan jati diri 
bangsa hingga harus ditentang dengan 
pemecatan Dirut TVRI, hal itu sedikit 
menggelitik akal sehat. Begitu juga 
dengan Discovery Channel. Bukankah 
olahraga bersifat universal dan Discovery 
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Channel bersifat pengetahuan umum? 
Kendati tidak sedikit yang 
menyayangkan dan menentang atas 
pencopotan Helmy, Dewas TVRI tetap 
tidak bergeming dengan keputusannya. 
Rata-rata menyayangkan atas 
dipecatnya Helmy sebagai Dirut TVRI. 
Padahal, prestasinya dianggap telah 
mampu merubah wajah Lembaga 
penyiaran milik pemerintah ini lebih 
fresh dan cukup bisa bersaing dengan 
televisi-televisi nasional milik swasta. 
Bahkan, mantan Kepala Badan Intelijen 
Nasional (BIN), Hendropriyono 
mengendus maksud lain yang terjadi 
pada tubuh Dewas TVRI hingga terjadi 
pemecatan terhadap adik kandung 
mantan presenter kondang yang sudah 
beralih jadi politisi, Tantowi Yahya. "Ada 
apa dan siapa di balik pemecatan Dirut 
TVRI? Meski Dewas berhak untuk 
memecat Direksi TVRI, tapi bukan 
berarti hak itu bisa dilakukan dengan 
sewenang-wenang. Dia tidak 
melakukan tindakan pidana atau cacat 
hukum apapun. Bahkan prestasinya 
luar biasa," kata Hendropriyono kepada 
wartawan seperti dilansir detik.com, 
Sabtu (18/1/2020). Jangankan 
Hendropriyono, salah seorang anggota 
Dewas pun, Supra Wimbarti rupanya 
tidak sepakat dengan adanya 
pemecatan terhadap Helmi selaku Dirut 
LPP TVRI. Terbukti, dia mengaku tidak 
turut menandatangani surat pemecatan 
dimaksud. "Saya nggak ikut tanda 
tangan. Saya nggak menyetujui 
pemecatan itu," kata Supra kepada 
wartawan dikutip dari detik.com, Jumat 
(17/1/2020). "Masih bisa digali lagi, 
betul, itu kata-kata yang tepat. 
Diundang itu untuk digali lebih jauh lagi 
supaya tuntas semua informasi itu 
tuntas, tas," imbuhnya. Adapun, yang 
menjadi alasan pemecatan terhadap 
Helmi selaku Dirut TVRI itu adalah, 
Helmy dianggap menimbulkan utang 
karena membeli hak siar Liga Inggris, 
kinerja Helmy dianggap tidak sesuai 
visi misi TVRI dan Rebranding TVRI 
dianggap tidak sesuai rencana kerja. 
Meski alasan yang dilontarkan Dewas 
masih terkesan normatif, mungkin 
ketiga alasan tadi masih bisa diterima. 

Tapi, ketika ada alasan lain, terkait 
penayangan siaran langsung Liga 
Primer Inggris dianggap tidak sesuai 
dengan jati diri bangsa. Menurut banyak 
orang, terkesan rancu, mengada ada 
dan lucu. Betapa tidak, bicara sepak 
bola, tak peduli itu sepak bola luar 
negeri atau dalam negeri, sejatinya 
adalah bicara olahraga. Dan olahraga 
memiliki bahasa universal yang sejatinya 
menjunjung tinggi sportivitas. Artinya, 
jika menyinggung sportivitas berarti 
bicara kejujuran dan keadilan. Bukankah 
kedua hal ini merupakan salah satu jati 
diri bangsa? Lagian, Dewas lupa. Bahwa 
sepak bola merupakan olahraga paling 
populer di tanah air. Ini artinya, sepak 
bola sangat digandrungi masyarakat 
Indonesia. Bahkan yakin seyakin nya, 
Liga Primer sangat banyak diminati oleh 
masyarakat bangsa ini. Pertanyaannya, 
apakah masyarakat Indonesia yang 
menggandrungi kompetisi Liga Primer 
bakal dianggap juga tidak sesuai dengan 
jati diri bangsa? Jelas, dan mungkin 
pencinta Liga Primer di seantero tanah 
air juga bakal berpikiran serupa. Yakni, 
tidak akan menerima jika dicap tidak 
selaras dengan jati diri bangsa. Hanya 
gara-gara nonton sepak bola luar negeri. 
Hey, bapak atau ibu Dewas di TVRI, ini 
bukan saatnya melawak seperti di acara 
Opera Van Java. Ini masalah lembaga 
penyiaran yang sah-sah saja 
mengedepankan rating dan popularitas 
agar diminati pemirsa. Jadi alasan 
bapak atau ibu dewas bahwa Liga 
Primer Inggris tidak selaras dengan jati 
diri bangsa, rasanya terlalu dipaksakan 
dan kelihatan bodoh sekali. Beda 
halnya, kalau TVRI menayangkan 
program-program tak senonoh yang 
mengundang birahi atau memantik 
perpecahan. Melihat alasan pemecatan 
yang aneh, kita jadi berasumsi, mungkin 
di dalam TVRI itu begitu banyak 
kepentingan yang membuat antara satu 
dengan yang lainnya gontok-gontokan 
serta menggunakan apapun sebagai 
alasan untuk saling serang. Kalau kita 
menengok ke belakang, pada tahun 
2013 sebelum Helmy Yahya menjadi 
Dirut, TVRI dibawah Dirutnya yang 
bernama Farhat Syukri pernah 

menyiarkan Muktamar Khilafah Hizbut 
Tahrir (HTI) di TVRI. Apakah mungkin 
Dewas TVRI yang sekarang itu 
menganggap hal-hal terkait edukasi itu 
seperti zaman TVRI Dirutnya masih 
Farhat Syukri yang secara tak langsung 
melakukan support terkait propaganda 
khilafah? Atau yang diharapkan Dewas 
TVRI sebagai pemersatu bangsa itu 
adalah khilafah yang hingga saat ini 
belum ada konsep yang jelas? Apakah 
TVRI hanya untuk agama tertentu. 
Karena dalam propaganda khilafah 
semua masalah dianggap bisa beres 
dengan khilafah. Meskipun dalam TVRI 
sudah ada tupoksi yang katanya 
sebagai pemersatu bangsa itu sangat 
gampang ditulis dan diucapkan, tetapi 
secara implimentasi apakah sudah 
sesuai yang diharapkan? karena pada 
faktanya di tengah konflik ini pasti ada 
kepentingan politik. Ternyata setelah 

diselidiki, Arif Hidayat yang saat ini 
adalah ketua Dewan Pengawas TVRI, 
pernah bekerja di Metro TV, MNC dan 
BeritaSatu. Kita tahu bahwa MNC adalah 
media yang juga menyiarkan tayangan 
liga asing yang juga tidak mencerminkan 
jati diri bangsa. Dugaan politisi PDIP 
mengenai adanya persaingan bisnis 
memang benar adanya. Sebelum diambil 
TVRI, hak siar liga inggris disabet MNC 
TV. Beruntungnya TVRI yang 
bekerjasama dengan Mola TV mendapat 
hak siar gratis dengan barter iklan Mola 
TV gratis setahun. Jejak karirnya sangat 
berbau swasta. Diduga ia memiliki 
kepentingan. Dia adalah orang yang 
pernah cari makan di Metro TV, MNC dan 
iNews. Dia ternyata pernah menjadi 
pembesar-pembesar TV Swasta. 
Pengalaman di berbagai media, akhirnya 
membuat orang ini dilihat oleh menteri 
BUMN saat itu untuk mengisi posisi 
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dewan pengawas TVRI. Ia adalah 
lulusan Universitas Indonesia dan 
pernah berkarir sebagai General 
Manager of Marketing di Metro TV 
selama 13 tahun. Dari tahun 2001 
sampai 2013. Selama 13 tahun, ia 
meniti karir di Metro TV. Setelah ia 
resign dari Metro TV, ia masuk pada 
bulan Juli 2013 di Berita Satu Media 
Holdings, perusahaan yang dikelola 
oleh keluarga Lippo James Riady. 
Akhirnya Januari 2015 ia keluar dan 
bekerja di iNews TV dari bulan Februari 
2015 sampai Mei 2017. Untuk kita 
ketahui iNews TV adalah media milik 
MNC Group. Sebagai orang tersohor di 
dunia pertelevisian, uniknya orang ini 
tidak diawasi KPK. Ia tidak lapor harta 
kekayaan ke KPK melalui Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara yang kita kenal dengan 
LHKPN. Tidak ada pencatatan itu. Kok 
gak disentuh sama KPK? Kenapa? 
Seharusnya Arif ikut membantu Helmi 
membesarkan TVRI. Karena TVRI itu 
punya negara yang harus bisa 
dibanggakan. Arif harusnya ikut bangga 
dimana TVRI bisa maju di era Helmy 
Yahya. Bayangkan, media yang buruk 
itu, bisa dibangun sampai bisa 
mendapatkan hak siar Liga Inggris. 
Entah kesurupan jin darimana, tiba-tiba 
ketua dewan pengawas TVRI merasa 
kepanasan dan memecat Helmi Yahya. 
Rupanya Arief tak tahu malu dan 
pasang badan untuk TV swasta meski 
untuk hal tersebut. Dan dengan alasan 
bahwa liga inggris tidak sesuai dengan 
jati diri bangsa dia memecat Helmi 
yang berusaha menaikan rating dan 
share TVRI. Apa wajar, jika disebut 
tidak selaras dengan jatidiri bangsa? Ini 
sepak bola, ini olahraga yang identik 
dengan kompetisi dan sportivitas. Tidak 
ada kaitannya dengan hal-hal yang 
merusak jati diri bangsa. Bahwa TVRI 
adalah lembaga penyiaran milik 
pemerintah. Tapi, tentu saja bukan 
berarti harus selamanya menjadi 
corong pemerintah seperti jaman Orde 
baru dulu. TVRI juga butuh program 
program "bergizi" yang bisa 
mendongkrak arah minat pemirsa untuk 
kembali berpaling pada TVRI. TVRI 

juga perlu perubahan dan dana untuk 
supaya bisa sejajar dengan swasta. Dan, 
hal ini sudah bisa dibuktikan oleh Helmy 
Yahya. Yaitu, dengan adanya siaran 
langsung Liga Primer dan turnamen 
bulutangkis. Baik, agenda Badminton 
World Federation (BWF) tour series 
maupun agenda nasional. Terbukti jaman 
Helmi dengan rating dan share 
averagenya yang naik dari level di bawah 
1 persen menjadi rata-rata 1,59 persen. 
Nah berkaca pada hal tersebut 
masyarakat jadi terlihat begitu meyakini 
bahwa Helmy Yahya sudah melakukan 
hal yang benar dalam mengelola TVRI. 
Secara keseluruhan, tampilan yang tidak 
maksimal dan kurang bagusnya 
manajemen mengakibatkan TVRI yang 
memiliki fungsi informasi, edukasi dan 
hiburan itu, semakin ditinggalkan stasiun 
televisi swasta. Dalam soal konten, TVRI 
jauh tertinggal. Padahal dalam soal 
infrastruktur jaringan, tidak ada yang bisa 
mengalahkan TVRI. TVRI punya 
segalanya. TVRI punya pengalaman lebih 
dari TV swasta. Dalam bahasa 
manajemen, produk yang dihasilkan TVRI 
menjadi tidak selaras dengan tuntutan 
pasar. Langkah modernisasi kemudian 
dilakukan Dirut Helmy. Tidak berhenti di 
situ, rebranding dan berbagai konten 
program diperbaiki. Helmi berusaha 
mengangkat TVRI dari keterpurukannya. 
Helmi berusaha membuat TVRI bisa 
sejajar dan lebih maju dari swasta. 
Problemnya, Helmi tidak 
mengoptimalisasi kapasitas dari 
sumberdaya yang dimiliki TVRI, 
melainkan dengan model instan, 
pembelian program. Kalkulasi ekonomi 
bisa dibuat. Sekurangnya, alasan yang 
akan ditampilkan berkisar pada persoalan 
efisiensi dan efektivitas. Pertama: terkait 
efisiensi produksi in house TVRI, bisa jadi 
biaya produksi program sendiri jauh lebih 
tinggi daripada membeli. Kedua: 
berkenaan dengan efektivitas program, 
akan terkait dengan kemudahan serta 
kemampuan untuk menarik perhatian 
pelanggan, dibanding membentuk 
program sendiri. Bila mengacu pada 
kedua komponen tersebut, maka kita 
menempatkan alat ukur industri televisi 
swasta, dengan kerangka rating dan 

audience share. Karena rating TVRI 
semakin naik. Disebabkan kemampuan 
TVRI dalam memenangi persaingan, 
untuk pembelian hak siar Liga Inggris 
bahkan Piala Dunia. Maka hal itu pula 
yang menjadi alasan Dirut Helmy 
berkeras untuk dilengserkan. Buktinya, 
kita lihat di berbagai platform media 
sosial yang banyak mendukung Helmy. 
Selain itu karyawan TVRI pun sebagian 
besar mendukung dirinya. Menyikapi 
hal ini Komisi I DPR , menyatakan 
perlunya untuk melakukan audit 
investigatif dengan berbagai tuduhan 
yang dilayangkan kepada Helmy oleh 
Dewas yang dijadikan dasar oleh 
mereka untuk memberhentikan Helmy. 
Salah satu anggota DPR dari Fraksi 
PDIP, Effendi Simbolon, menantang 
Dewas TVRI untuk membuktikan 
secara komprehensif berbagai tuduhan 
tersebut. Jika kemudian tuduhan 
tersebut tidak terbukti, DPR akan 
memproses dan balik akan memecat 
Dewas TVRI. "Kita masuk ke audit 
investigasi, baru audit itulah 
menentukan benar atau tidak benar. 
Kalau tidak benar, barulah dewas kita 
pecat. Karena kita bisa memecat 
dewas," kata Effendi menanggapi 

penyampaian yang disampaikan Dewas 
TVRI pada Selasa (21/1/20). DPR pun 
menyayangkan sikap Dewas yang hanya 
mendengar Menteri Komunikasi dan 
Informatika(Menkominfo) Johnny G Plate, 
padahal Menteri Sekretaris Negara 
(Mensesneg), Pratikno jelas tak 
menyetujui pemecatan Helmy Yahya 
karena akan menimbulkan kegaduhan. 
Masalah Helmy ini tak terlalu substansial 
untuk dilakukan pemecatan, bisa saja 
melakukan langkah-langkah manajerial 
biasa, seperti pembinaan misalnya. Untuk 
menelusuri permasalahan ini supaya lebih 
jelas rencananya Komisi I DPR, juga akan 
mendengar keterangan dari Helmy Yahya 
dan jajaran direksi TVRI. Sementara itu, 
pihak BPK segera akan mempublikasikan 
hasil pemeriksaan audit yang 
dilakukannya terhadap TVRI, termasuk 
kinerja Direksi dan Dewas nya. Hal 
tersebut diungkapkan oleh salah satu 
Pimpinan BPK Achsanul Qosasi lewat 
akun Twitternya @AchanulQasasi. 
"Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja thd 
Direksi TVRI yg dilakukan BPK-RI, 
SUDAH selesai. Termasuk Pemeriksaan 
thd Dewas. Kami akan sgr menyerahkan 
kpd DPR & Presiden dlm waktu dekat. 
Dlm LHP tsb akan terbaca jelas temuan2 
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atas Direksi dan Dewas. Termasuk 
kerjasama dg pihak lain." Kita semua 
sudah seharusnya menjadi dewan 
pengawas terkait apapun kebijakan 
yang dilakukan atau diterapkan oleh 
perusahaan-perusahaan yang dimiliki 
plat merah. Fungsi pengawasan bukan 
hanya dilakukan oleh dewan pengawas 
saja. Dewan pengawas pun manusia 
yang harus diawasi juga dalam setiap 
tindak-tanduknya. Di era digital seperti 
saat ini, sudah seharusnya orang-
orang konyol dengan rasionalitas yang 
sulit diterima akal sehat kita olok-olok 
jika perlu supaya mereka semua tahu, 
bahwa rakyat Indonesia saat ini 
sebagian besar sudah cerdas. Jika 
belum cerdas, paling tidak olok-olok 
atau bullying dari masyarakat bisa 
menggugah akal budi kita bersama 
untuk turut serta mengawasi pejabat-

pejabat yang berpikir jahat untuk 
membohongi rakyat demi perutnya 
sendiri. Mungkin lebih baik jika TVRI 
dibubarkan saja kalau memang gak ada 
yang nonton karena acaranya gak 
menarik. Daripada buang buang uang 
negara. Gimana TVRI mau jadi media 
edukasi kalau gak ada yang menonton? 
Gimana TVRI mau menjadi media 
pemersatu kalau yang nonton Cuma 
keluarga dari pembawa acara karena 
Cuma pengen lihat keluarganya nongol 
di TV? Gimana TVRI bisa maju kalau 
kita enggak mau berubah dan 
mencontoh TV swasta. Gimana caranya 
supaya maju. Bagaimana supaya dapat 
menarik dan ditonton. Tapi dengan 
catatan kita ambil positifnya. Memang 
gebrakan itu butuh modal besar, yang 
penting saat ini, masyarakat itu kembali 
mau nonton TVRI dulu deh, baru ngoceh 

soal edukasi dan pemersatu. Tapi 
meskipun begitu, ingatlah konten 
berkualitas tetap yang utama, jangan 
ikut-ikut buat sinetron azab yang 
mengkafir kafir kan orang. Terbaru ada 
petisi selamatkan TVRI, Kembalikan 
Helmi Yahya yang digaungkan 
karyawan TVRI di dunia maya. Sampai 
detik ini petisi tersebut ditandatangani 
2200 lebih. Narasinya sebagai berikut : 
"TVRI sedang kembali dikerdilkan. 
Helmy Yahya sebagai simbol 
perubahan TVRI diberhentikan secara 
sewenang-wenang dengan alasan 
pemberhentian yang lemah. Perlakuan 
ini akan menguburkan mimpi Indonesia 
memiliki televisi publik yang besar, 
mandiri dan kuat. Kini TVRI 
membutuhkan dukungan dari pemimpin 
negara, legislatif, lembaga negara dan 
seluruh lapisan masyarakat. Mari 

selamatkan TVRI #savetvri" Semoga 
dengan dukungan penuh publik dan 
perhatian Kominfo, Helmi Yahya bisa 
tetap berada di TVRI. Karena yang 
seharusnya didepak adalah Arief Hidayat 
Thamrin sendiri sebagai sosok pemuja 
Aa Gym dan penulis buku religi, yang 
pengikut Khilafah tapi nyatanya 
menghamba pada stasiun swasta dan 
pemuja kafir tapi paling suka 
mengkafirkan orang. Silahkan netizen 
mampir di facebooknya, Arief ini sosok 
kadal gurun yang seharusnya 
dipunahkan sebelum teriak jati diri 
bangsa tapi merusak kejayaan TVRI. 
Menurut Dewas TVRI, sangat tidak layak 
buaya Afrika mendapat slot di TVRI 
sedangkan buaya lokal diabaikan. 
Jangan jangan dewas TVRI itu keturunan 
buaya jadi merasa iri tidak masuk TV. 
Gimana menurut pembaca...
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Selain gaya hidup yang tepat baik 
makanan dan olahraga, tidur 
merupakan hal penting untuk menjaga 
kesehatan. Disarankan setiap malam 
kamu tidur selama tujuh hingga delapan 
jam.
Tidur yang 
terlalu lama 
atau sebentar 
bisa 
menimbulkan 
masalah 
kesehatan 
serius seperti 
diabetes, 
penyakit 
jantung, 
masalah 
kesehatan menatl, ketidaksuburan, 
serta berbagai masalah lainnya.Selain 
waktu tidur, posisi tidur yang kamu miliki 
juga sangat penting bagi kenyamanan 
tidurmu. Kondisi tidur yang tak nyaman 
bisa menyebabkan kamu tak nyenyak 
dan memunculkan masalah baru.Tidur 
dengan posisi telungkup merupakan 
salah satu hal yang bisa menyebabkan 
masalah kesehatan. Posisi ini memang 
bisa menyebabkan gangguan tidur dan 
mengurangi mendengkur, walau begitu 
hal ini bisa menyebabkan masalah 
kesehatan.
Posisi ini bakal sangat membebani leher 
dan punggung seseorang ketika tidur. 
Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah bahaya yang mengancam dari 
kebiasaan tidur telungkup.
1.Berdampak Buruk pada Punggung
Ketika kamu tidur telungkup, terdapat 
tekanan lebih besar yang dialami oleh 
punggung dan tulang belakang. Posisi 
tidur ini membuat tulang punggung tidak 

Bahaya Kebiasaan Tidur Tengkurap
berada pada posisi alami dan bisa 
menimbulkan tekanan lebih tinggi pada 
seluruh bagian tubuh.
Tulang punggung merupakan 
penyambung sejumlah saraf dan hal ini 
bisa menyebabkan rasa sakit pada 

bagian lain di tubuh. 
Posisi ini bisa 
menimbulkan tekanan 
pada otot dan sendi 
hingga menyebabkan 
rasa kesemutan, sakit, 
dan bahkan masalah 
saraf.
2.Sakit Leher
Tidur telungkup 
membuat posisi kepala 
menjadi miring ketika 

melakukannya. Hal ini membutatmu 
menjadi memutar leher ketika tidur dan 
tidak berada dalam posisi normal 
sehingga menyebabkan munculnya 
masalah leher.
3.Berdampak Buruk pada Wanita Hamil
Ketika kamu tengah hamil, tidur yang 
berkualitas dan cukup merupakan hal 
yang penting dilakukan. Tidur telungkup 
merupakan posisi tidur yang pantang 
dilakukan wanita hamil karena bisa 
memberikan tekanan berlebih pada bayi 
yang dikandung.
Pada wanita hamil, disarankan untuk 
tidur miring ke kiri. Posisi ini bisa 
meningkatkan aliran darah sehat ke 
tubuh dan memberi tingkat oksigen yang 
maksimal baik pada ibu dan 
bayi.Berbagai dampak buruk tersebut 
mungkin kamu alami ketika tidur dalam 
posisi telungkup. Mengingat berbagai 
dampak yang muncul dari posisi tidur ini, 
sebaiknya hindari posisi tidur ini dalam 
sejumlah kondisi.
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Tanah Air

Semenjak Erick Thohir menjabat 
sebagai Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), perombakan jabatan 
penting di sejumlah perusahaan BUMN 
gencar dilakukan. Bukan tanpa alasan 
hal itu dilakukannya. Menurut Erick, ada 
dua alasan direksi dan komisaris 
dicopot dari jabatannya.
Pertama, karena key performance 
indicator (KPI) tidak tercapai. Kedua, 
pengurus perusahaan itu menyalahi tata 
kelola perusahaan yang baik atau good 
corporate governance (GCG). 

Orang - Orang Jokowi Di BUMN

Contohnya mempercantik laporan 
keuangan atau window dressing.
Usai perombakan, orang-orang baru 
dipilih untuk menduduki posisi penting di 
perusahaan-perusahaan pelat merah 
tersebut. Pada Pilpres lalu, orang-orang 
tersebut diketahui menjadi pendukung 
Jokowi. Berikut ulasannya:
1.Yenny Wahid
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu 
(22/1), Zannuba Ariffah Chafsoh atau 
Yenny Wahid didapuk menjadi Komisaris 

Manfaat talas bagi kesehatan 
merupakan hal jarang diketahui. Umbi-
umbian yang juga biasa disebut 
dengan taro ini sudah tak asing 
terdengar, dan populer di benua 
Asia.Di Indonesia, khususnya di Kota 
Bogor talas atau taro bisa Anda 
temukan dengan sangat mudah. 
Biasanya, talas banyak diolah dan 
dijadikan sebagai gorengan, camilan, 
hingga kue bolu. Memiliki cita rasa 
yang khas dan lezat membuatnya 
disukai oleh banyak orang.Tak hanya 
dijadikan makanan, namun talas ini 
sekarang sedang banyak digunakan 
sebagai bahan perasa minuman yaitu 
Taro. Namun, perlu diketahui, 
mengonsumsi talas tanpa diolah 
sebenarnya akan lebih bermanfaat 
bagi tubuh Anda.Mengonsumsi talas 
dengan cara dipanggang atau dikukus 
terlebih dahulu akan membuatnya 
semakin sehat dan memiliki banyak 
manfaat bagi tubuh. Talas juga 
memiliki karbohidrat dan juga kaya 
serat sehingga sangat baik dikonsumsi 
ketika Anda melakukan program diet
Kandungan nutrisi di dalamnya 
membuat talas atau taro memiliki 
beberapa khasiat dan manfaatnya bagi 
tubuh Anda. 
1.Turunkan Risiko Kanker
Talas ternyata dapat membantu Anda 
untuk menurunkan risiko kanker, sebab 
talas memiliki kandungan nabati 
bernama polifenol. Polifenol ini 
mempunyai manfaat bagi tubuh 
manusia, salah satunya adalah 
menurunkan risiko kanker. Kandungan 
polifenol dalam akar talas yaitu 
quercetin mampu menjadi antioksidan 
sangat kuat guna melindungi dan 
membebaskan tubuh Anda dari radikal 
bebas yang merusak dan 
menyebabkan kanker.
2.Jaga Kesehatan Otot, Saraf dan 
Tulang
Kandungan magnesium juga vitamin E 
dalam talas atau taro mampu 
melindungi tubuh dari bahaya penyakit 

Manfaat Talas Untuk Kesehatan

kronis. Kandungan magnesiumnya sangat 
dibutuhkan tubuh dalam menjaga 
kesehatan otot, saraf dan tulang. Bagi 
Anda yang memiliki profesi seorang atlet, 
mengonsumsi talas rebus adalah cara 
tepat agar menjaga energi Anda lebih 
kuat dan tahan lama karena talas memiliki 
indeks glikemik rendah.
3.Turunkan Berat Badan
Jika Anda ingin menurunkan berat badan, 
Anda juga bisa menjadikan talas sebagai 
teman makan Anda. Kandungan serat 
yang tinggi dan baik dalam talas ini 
membuat kita akan merasa kenyang lebih 
lama dengan cara memperlambat 
pengosongan pada bagian perut Anda. 
Seorang peneliti melakukan sebuah studi 
yang menunjukkan, jika seseorang sering 
mengonsumsi serat dalam jumlah yang 
banyak, mampu membuat badannya 
menjadi ideal dan tak menimbun banyak 
lemak di perut.
4.Cegah Penyakit Jantung
Ini dikarenakan kandungan oati resisten 
dan serat dalam talas. Dengan 
mengonsumsi banyak talas dengan serat 
tinggi mampu menurunkan risiko penyakit 
jantung, ini telah dibuktikan dalam sebuah 
penelitian. Talas mengandung sebanyak 6 
gram serat. Dua kandungan yaitu oati 
resisten dan serat tadi sangat ampuh 
untuk mencegah penyakit jantung dalam 
tubuh Anda.
5.Obati Diabetes
Bagi Anda penderita diabetes, 
mengonsumsi talas sangat disarankan 
karena umbi ini mengandung dua jenis 
karbohidrat yang sangat baik dan 
dibutuhkan tubuh guna mengontrol kadar 
gula darah Anda. Dengan memakan talas 
akan membuat pencernaan terhadap 
karbohidrat lain dalam tubuh Anda 
melambat. Sehingga ini akan mencegah 
naiknya kadar gula darah Anda setelah 
makan. Jangan ragu untuk menjadikan 
talas sebagai karbohidrat yang 
dikonsumsi setiap harinya, terutama bagi 
Anda yang sudah menderita penyakit 
kronis seperti diabetes. Anda. Selamat 
mencoba.
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Independen PT Garuda Indonesia 
(Persero).Pada Pilpres 2019, Yenny 
Wahid memutuskan mendukung 
pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. 
Meskipun begitu, Yenny tak masuk tim 
sukses Jokowi, tapi Yenny turut aktif 
turun langsung untuk kampanyekan 
Jokowi saat Pilpres lalu.
"Kami menyatakan mendukung 
pasangan nomor satu Presiden Jokowi-
Ma'ruf Amin," kata Yenny pada 26 
September 2019 lalu.
2.Triawan Munaf
Selanjutnya ada Triawan Munaf yang 
diangkat menjadi Komisaris Utama PT 
Garuda Indonesia. Triawan adalah 
mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif 
(Bekraf) era Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Pada Pilpres 2019 lalu, Triawan juga 
masuk dalam tim kampanye Jokowi-
Ma'ruf Amin.
3.Basuki Tjahaja Purnama
Kemudian ada Basuki Tjahaja Purnama 
atau Ahok yang ditunjuk sebagai 
Komisaris Utama sekaligus Komisaris 
Independen PT Pertamina dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Pertamina, Senin (23/12/2019) lalu.
Ahok bisa dikatakan dekat dengan 
Presiden Jokowi. Sebab Ahok 
mendampingi Jokowi menjadi Wakil 
Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. 
Kemudian ia menjadi Gubernur DKI 
Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih 
menjadi Presiden pada 2014.
Sama dengan Jokowi, Ahok juga 
merupakan kader PDIP.
4.Pataniari Siahaan
Sebelumnya ada juga pendukung Jokowi 
dalam Pilpres 2014 silam yang mendapat 
jabatan di perusahaan pelat merah. Salah 
satunya, Pataniari Siahaan sejak tahun 
2016.
Kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 
mendapat penugasan khusus sebagai 
Ketua Komite Audit. 
Pataniari merupakan politikus PDI 
Perjuangan yang juga mengusung Jokowi-
JK dalam Pilpres 2014 silam. Pada pemilu 
legislatif 2014, Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Trisakti ini gagal melaju 
menjadi anggota DPR-RI. Pataniari juga 
tak memiliki rekam jejak di dunia 
perbankan. 

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Tanah Air

AS Ancam Bunuh Pengganti Sulaimani

 Perwakilan khusus Amerika Serikat 
(AS) untuk Iran mengancam akan 
membunuh pemimpin baru Pasukan 
Garda Revolusi pengganti Jenderal 
Qassim Sulaimani yang dibunuh pada 3 
Januari lalu. Sulaimani terbunuh dalam 
serangan udara AS di Bandara 
Internasional Baghdad atas perintah 
Presiden AS Donald Trump.Setelah 
pembunuhan Sulaimani, Pemimpin 
Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei 
menunjuk Ismail Qaani sebagai 
pengganti."Jika Qaani mengikuti jejak 
yang sama membunuh warga Amerika, 
selanjutnya dia akan menghadapi nasib 
yang sama (dengan Sulaimani)," kata 
Brian Hook, dikutip dari laman Press TV, 
Jumat (24/1).Ancaman tersebut 
dikemukakan dalam sebuah wawancara 
dengan koran Arab Saudi, Asharq al-
Awsat di sela Forum Ekonomi Dunia 
(WEF) di Davos, Swis."Ini bukan sebuah 
ancaman baru. Presiden (Donald 
Trump), selalu mengatakan bahwa dia 
akan selalu melindungi kepentingan 
Amerika," ujarnya.Dalam sebuah pidato 
pada 9 Januari, Qaani bersumpah untuk 
melanjutkan langkah yang telah 
ditempuh pendahulunya. Dia 
mengatakan tujuannya adalah mengusir 

pasukan AS dari wilayah Timur 
Tengah.Iran mengutuk pembunuhan 
Sulaimani dan menyebutnya sebagai 
aksi terorisme negara. Sebagai balasan, 
Iran meluncurkan roket balistik pada 8 
Januari ke dua pangkalan pasukan AS di 
Irak.Kendati AS membantah ada korban 
jiwa dan kerusakan dalam serangan 
tersebut, sejumlah laporan dan gambar 
satelit menunjukkan apa yang media AS 
jelaskan sebagai kerusakan besar di 
pangkalan tersebut.Kemudian, militer AS 
mengonfirmasi bahwa 11 tentaranya 
terluka dalam serangan balasan Iran 
tersebut. Khamanei menyebut serangan 
tersebut hanyalah tamparan untuk AS.
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(Persero).Pada Pilpres 2019, Yenny 
Wahid memutuskan mendukung 
pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. 
Meskipun begitu, Yenny tak masuk tim 
sukses Jokowi, tapi Yenny turut aktif 
turun langsung untuk kampanyekan 
Jokowi saat Pilpres lalu.
"Kami menyatakan mendukung 
pasangan nomor satu Presiden Jokowi-
Ma'ruf Amin," kata Yenny pada 26 
September 2019 lalu.
2.Triawan Munaf
Selanjutnya ada Triawan Munaf yang 
diangkat menjadi Komisaris Utama PT 
Garuda Indonesia. Triawan adalah 
mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif 
(Bekraf) era Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Pada Pilpres 2019 lalu, Triawan juga 
masuk dalam tim kampanye Jokowi-
Ma'ruf Amin.
3.Basuki Tjahaja Purnama
Kemudian ada Basuki Tjahaja Purnama 
atau Ahok yang ditunjuk sebagai 
Komisaris Utama sekaligus Komisaris 
Independen PT Pertamina dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Pertamina, Senin (23/12/2019) lalu.
Ahok bisa dikatakan dekat dengan 
Presiden Jokowi. Sebab Ahok 
mendampingi Jokowi menjadi Wakil 
Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. 
Kemudian ia menjadi Gubernur DKI 
Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih 
menjadi Presiden pada 2014.
Sama dengan Jokowi, Ahok juga 
merupakan kader PDIP.
4.Pataniari Siahaan
Sebelumnya ada juga pendukung Jokowi 
dalam Pilpres 2014 silam yang mendapat 
jabatan di perusahaan pelat merah. Salah 
satunya, Pataniari Siahaan sejak tahun 
2016.
Kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 
mendapat penugasan khusus sebagai 
Ketua Komite Audit. 
Pataniari merupakan politikus PDI 
Perjuangan yang juga mengusung Jokowi-
JK dalam Pilpres 2014 silam. Pada pemilu 
legislatif 2014, Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Trisakti ini gagal melaju 
menjadi anggota DPR-RI. Pataniari juga 
tak memiliki rekam jejak di dunia 
perbankan. 
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AS Ancam Bunuh Pengganti Sulaimani

 Perwakilan khusus Amerika Serikat 
(AS) untuk Iran mengancam akan 
membunuh pemimpin baru Pasukan 
Garda Revolusi pengganti Jenderal 
Qassim Sulaimani yang dibunuh pada 3 
Januari lalu. Sulaimani terbunuh dalam 
serangan udara AS di Bandara 
Internasional Baghdad atas perintah 
Presiden AS Donald Trump.Setelah 
pembunuhan Sulaimani, Pemimpin 
Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei 
menunjuk Ismail Qaani sebagai 
pengganti."Jika Qaani mengikuti jejak 
yang sama membunuh warga Amerika, 
selanjutnya dia akan menghadapi nasib 
yang sama (dengan Sulaimani)," kata 
Brian Hook, dikutip dari laman Press TV, 
Jumat (24/1).Ancaman tersebut 
dikemukakan dalam sebuah wawancara 
dengan koran Arab Saudi, Asharq al-
Awsat di sela Forum Ekonomi Dunia 
(WEF) di Davos, Swis."Ini bukan sebuah 
ancaman baru. Presiden (Donald 
Trump), selalu mengatakan bahwa dia 
akan selalu melindungi kepentingan 
Amerika," ujarnya.Dalam sebuah pidato 
pada 9 Januari, Qaani bersumpah untuk 
melanjutkan langkah yang telah 
ditempuh pendahulunya. Dia 
mengatakan tujuannya adalah mengusir 

pasukan AS dari wilayah Timur 
Tengah.Iran mengutuk pembunuhan 
Sulaimani dan menyebutnya sebagai 
aksi terorisme negara. Sebagai balasan, 
Iran meluncurkan roket balistik pada 8 
Januari ke dua pangkalan pasukan AS di 
Irak.Kendati AS membantah ada korban 
jiwa dan kerusakan dalam serangan 
tersebut, sejumlah laporan dan gambar 
satelit menunjukkan apa yang media AS 
jelaskan sebagai kerusakan besar di 
pangkalan tersebut.Kemudian, militer AS 
mengonfirmasi bahwa 11 tentaranya 
terluka dalam serangan balasan Iran 
tersebut. Khamanei menyebut serangan 
tersebut hanyalah tamparan untuk AS.
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Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 
(PDIP), Hasto Kristiyanto memenuhi 
panggilan penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 
diperiksa terkait kasus suap penetapan 
pergantian antar waktu (PAW) anggota 
DPR 2019-2024.Kepada awak media 
Hasto mengaku siap memberikan 
keterangan kepada penyidik."(Bersaksi) 
terhadap dugaan apa yang terjadi 
kepada mantan komisoner KPU, 
saudara Wahyu (Setiawan)," kata Hasto 
di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, 
Jum'at (24/1).Ia enggan membeberkan 
lebih lanjut keterkaitannya dengan 
perkara yang juga menjerat eks calon 
legislatif PDIP, Harun Masiku. Sebab 
katanya, pemeriksaan baru akan 
dijalani."Keterangan pers akan saya 
sampaikan setelah pemeriksaan 
tersebut," katanya singkat.KPK saat ini 
tengah mendalami sumber uang Rp400 
juta yang ditujukan kepada komisioner 
KPU, Wahyu Setiawan melalui 
perantara. Wahyu menerima uang dari 

KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto

Tanah Air

Agustiani Tio sebesar Rp200 juta di salah 
satu pusat perbelanjaan di Jakarta 
Selatan.Selain Hasto, Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida 
Ginting Manik dan Hasyim Asy'ari juga 
akan dimintai keterangannya. 
Berdasarkan informasi, Evi sudah tiba di 
kantor komisi antirasuah.Dalam perkara 
ini, KPK menetapkan Wahyu-- bersama 
tiga orang lain sebagai tersangka. Ketiga 
orang itu ialah politikus PDIP, Harun 
Masiku; eks anggota Bawaslu, Agustiani 
Tio Fridelina; dan Saeful 
(swasta).Penetapan tersangka itu buah 
dari operasi tangkap tangan yang 
dilakukan lembaga antirasuah. Hanya 
saja, tim penindakan KPK tidak berhasil 
menangkap Harun.Harun diduga 
menyuap Wahyu untuk memuluskan 
langkahnya menjadi anggota legislatif 
menggantikan kader lain dari PDIP, 
Nazarudin Kiemas, yang meninggal 
dunia. Sementara, dirinya tidak 
memenuhi syarat untuk itu sebagaimana 
ketentuan yang berlaku.

Hubungi : 267 - 235 - 3359



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 
(PDIP), Hasto Kristiyanto memenuhi 
panggilan penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 
diperiksa terkait kasus suap penetapan 
pergantian antar waktu (PAW) anggota 
DPR 2019-2024.Kepada awak media 
Hasto mengaku siap memberikan 
keterangan kepada penyidik."(Bersaksi) 
terhadap dugaan apa yang terjadi 
kepada mantan komisoner KPU, 
saudara Wahyu (Setiawan)," kata Hasto 
di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, 
Jum'at (24/1).Ia enggan membeberkan 
lebih lanjut keterkaitannya dengan 
perkara yang juga menjerat eks calon 
legislatif PDIP, Harun Masiku. Sebab 
katanya, pemeriksaan baru akan 
dijalani."Keterangan pers akan saya 
sampaikan setelah pemeriksaan 
tersebut," katanya singkat.KPK saat ini 
tengah mendalami sumber uang Rp400 
juta yang ditujukan kepada komisioner 
KPU, Wahyu Setiawan melalui 
perantara. Wahyu menerima uang dari 

KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto

Tanah Air

Agustiani Tio sebesar Rp200 juta di salah 
satu pusat perbelanjaan di Jakarta 
Selatan.Selain Hasto, Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida 
Ginting Manik dan Hasyim Asy'ari juga 
akan dimintai keterangannya. 
Berdasarkan informasi, Evi sudah tiba di 
kantor komisi antirasuah.Dalam perkara 
ini, KPK menetapkan Wahyu-- bersama 
tiga orang lain sebagai tersangka. Ketiga 
orang itu ialah politikus PDIP, Harun 
Masiku; eks anggota Bawaslu, Agustiani 
Tio Fridelina; dan Saeful 
(swasta).Penetapan tersangka itu buah 
dari operasi tangkap tangan yang 
dilakukan lembaga antirasuah. Hanya 
saja, tim penindakan KPK tidak berhasil 
menangkap Harun.Harun diduga 
menyuap Wahyu untuk memuluskan 
langkahnya menjadi anggota legislatif 
menggantikan kader lain dari PDIP, 
Nazarudin Kiemas, yang meninggal 
dunia. Sementara, dirinya tidak 
memenuhi syarat untuk itu sebagaimana 
ketentuan yang berlaku.

Hubungi : 267 - 235 - 3359



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Fakta Seputar Virus Corona 

Virus Corona atau coronavirus menjadi 
masalah kesehatan global sejak awal 
tahun 2020. Virus ini berawal dari 
sebuah kota di China, Wuhan.
Berikut rangkuman fakta-fakta terkait 
virus tersebut:
Pusat penyebaran
Wuhan, salah satu kota di China tiba-
tiba diserang virus misterius. Virus ini 
mulai menyerang kota tersebut dengan 
wabah yang diduga menyerupai 
pneumonia China.
Wabah pneumonia Wuhan berat ini 
pertama kali ditemukan di Wuhan pada 
Minggu (5/1), ketika 59 orang yang 
tinggal di dekat pasar ikan di kota itu 
mengalami gejala seperti 
pneumonia.Berbagai imbauan terkait 
pencegahan untuk mengatasi masalah 
tersebut pun dilakukan. Salah satunya 
dengan menutup pasar ikan Wuhan 

pada 1 Januari 2020. Selain itu, imbauan 
untuk menjauhi pasar ikan dan kontak 
langsung dengan pasien juga dicegah.
Penyebab
Selain dugaan menyebabkan pneumonia, 
China juga sempat khawatir akan 
bangkitnya SARS.
Ada kekhawatiran penyakit ini akan 
memicu kebangkitan penyakit SARS yang 
menular. Penyakit ini mendorong pihak 
berwenang di banyak negara untuk 
mengambil tindakan pencegahan 
termasuk meningkatkan disinfeksi kereta 
dan pesawat terbang dan pemeriksaan 
penumpang.Namun dalam 
perkembangannya, China percaya kalau 
wabah pneumonia China misterius yang 
menyerang 59 orang ini disebabkan oleh 
jenis virus baru dari keluarga yang sama 
dengan SARS. Penyakit ini pernah 
menewaskan ratusan orang lebih dari satu 

dekade lalu.Ilmuwan Xia Jianguo 
mengatakan kepada kantor berita resmi 
Xinhua bahwa para ahli sebelumnya 
sudah mengatakan kalau virus corona 
adalah biang kerok wabah tersebut.
"Sebanyak 15 hasil, sudah positif dari 
tipe baru corona virus sudah terdeteksi di 
laboratorium melalui tes pada sampel 
darah yang terinfeksi dan usap 
tenggorokan," kata Xu.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
mengonfirmasi penemuan awal virus 
corona baru tersebut dalam sebuah 
pernyataan. Nama teknis coronavirus ini 
adalah 2019 Novel Coronavirus (2019-
nCoV).
Ciri-ciri virus corona Wuhan
"Ada tiga gejala yang perlu kita 
waspadai, demam karena radang di 
jaringan paru, batuk baik kering atau 
berdahak, dan kesulitan bernapas," jelas 
Erlina Burhan, Pokja Infeksi Pengurus 
Pusat Perhimpunan Dokter Paru 

Indonesia (PP PDPI) saat konferensi pers 
di Rumah PDPI, Cipinang, Jakarta Timur, 
Jumat (17/1).
Akan tetapi, lanjut Erlina, bukan berarti 
saat ketiga gejala timbul pada seseorang, 
bisa dipastikan orang tersebut terkena 
penyakit pneumonia Wuhan. Dia 
menyarankan, saat timbul gejala demam, 
batuk dan kesulitan bernapas misal dada 
berat, napas pendek, atau sesak 
sebaiknya segera mengunjungi fasilitas 
kesehatan terdekat.
Direktur Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Kemenkes RI, Anung 
Sugihantono mengatakan, gejala umum 
dari pneumonia adalah demam, batuk, 
dan sulit bernapas.
"Warga yang mengalami gejala tersebut 
harus segera berobat ke fasilitas layanan 
kesehatan terdekat untuk pemeriksaan 
lebih lanjut," ujar Anung, menyitat laman 
resmi Kemenkes RI.
Jumlah Korban
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Awal infeksi, korban yang terdeteksi di 
pasar ikan Wuhan mencapai 59 orang.
Namun dalam perkembangannya virus 
pneumonia Wuhan ini terus-menerus 
menyebabkan korban berjatuhan. 
Pada Kamis (9/1), wabah pneumonia 
China dilaporkan menelan satu korban. 
Pria berusia 61 tahun menjadi orang 
pertama yang meninggal karena 
wabah penyakit pernapasan yang 
diyakini disebabkan oleh virus baru 
dari keluarga yang sama dengan 
SARS.Komisi Kesehatan China dalam 
webnya mengungkapkan bahwa satu 
orang meninggal dunia, tujuh lainnya 
dalam kondisi serius, dua sudah keluar 
dari rumah sakit, dan orang lainnya 
dalam kondisi stabil.
Perkembangannya sampai saat ini, 
virus corona sudah menyebabkan 
korban jiwa bertambah dan ratusan 
lainnya dalam kondisi yang parah. 
Virus corona sudah menyebabkan 
sembilan orang meninggal dan 440 
korban terinfeksi di China.Namun, 
sebuah makalah yang diterbitkan oleh 
para ilmuwan MRC Centre for Global 
Infectious Disease Analysis di Imperial 
College di London mengatakan jumlah 
orang yang terkena dampak di kota itu 
kemungkinan lebih dari seribu.Para 
ilmuwan di MRC Center, yang kerap 
memberi masukan ke lembaga-
lembaga termasuk World Health 
Organization (WHO), memperkirakan 
total 1.723 kasus di Wuhan per 12 
Januari."Dengan Wuhan yang telah 
menginfeksi tiga kasus ke negara lain 
(dua di Thailand dan satu di Jepang) ini 
telah menyiratkan ada lebih banyak 
kasus daripada yang telah dilaporkan," 
kata Neil Ferguson, salah satu penulis 
laporan itu, dikutip dari AFP.
Perkembangan virus corona misterius 
ini membuat WHO menggelar rapat 
darurat pada pekan ini. WHO akan 
menggelar rapat Jenewa pada hari 
Rabu (22/1) untuk menentukan apakah 
akan menyatakan wabah virus tersebut 
dalam status "darurat kesehatan 
masyarakat yang menjadi perhatian 
internasional" - suatu penunjukan 
langka yang hanya digunakan untuk 
epidemi paling parah.

Negara yang terinfeksi
Wuhan dianggap sebagai episentrum 
wabah virus corona di China. Beberapa 
kota lain selain Wuhan juga sudah 
dilaporkan menjangkiti Shanghai dan 
Beijing.
Kasus outbreak pertama penyebaran 
virus corona ini menyebar ke Thailand. 
Pada 8 Januari 2020 lalu, dokter Thailand 
juga mendeteksi virus baru tersebut pada 
seorang turis dari China. tak lama 
kemudian virus misterius ini juga kembali 
ditemukan di Thailand dan dialami oleh 
seorang perempuan yang datang dari 
China.
Selain ke Thailand, wabah pneumonia 
misterius China dikonfirmasi sudah 
menyebar ke Jepang. Kementerian 
kesehatan Jepang mengatakan bahwa 
seorang pria yang mengunjungi Wuhan - 
lokasi awal penyebaran penyakit, dirawat 
di rumah sakit pada 10 Januari 2020, 
empat hari setelah kepulangannya ke 
Jepang. Dia melaporkan diri karena 
mengalami demam yang persisten.
Korea Selatan juga mengonfirmasi 
adanya kasus pertama virus corona di 
negaranya. Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) 
mengungkapkan seorang wanita China 
berusia 35 tahun yang terbang dari 
Wuhan dipastikan memiliki jenis 
coronavirus terbaru.
Dia pergi ke rumah sakit di Wuhan pada 
Sabtu lalu dengan gejala flu. Dia diberi 
resep obat sebelum terbang ke bandara 
Incheon pada Minggu (19/1). 
Sesampainya di sana dia pun langsung 
dikarantina.
Taiwan juga melaporkan adanya kasus 
pertama positif virus corona beberapa 
waktu lalu.
Perkembangan lainnya, virus ini ternyata 
juga menyerang negara yang lebih jauh, 
Amerika Serikat. Amerika Serikat (AS) 
mengumumkan pada Selasa (21/1) 
keberadaan kasus perdana virus corona 
di negara tersebut. Seorang warga AS 
yang usai berkunjung ke Wuhan, daerah 
di China yang diduga asal virus, 
melaporkan dirinya ke rumah sakit untuk 
diperiksa. Pria itu kembali ke AS pada 15 
Januari, dua hari sebelum AS melakukan 
pemeriksaan di bandara."Ini adalah 

situasi yang berkembang dan lagi, kami 
memprediksi ada pasien lainnya di AS 
dan global," kata Nancy Messonier, 
pejabat senior Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC).Kasus 
virus corona terbaru ditemukan di 
Makau pada Rabu (22/1) pagi yaitu 
pada seorang perempuan 52 tahun 
yang pekan lalu sempat mengunjungi 
Wuhan, China, tempat virus menyebar 
pertama kalinya.
Dokter Lei Chin-ion, Direktur Biro 
Kesehatan Makau, mengatakan 
perempuan itu telah memeriksakan diri 
ke rumah sakit pada Selasa (21/1) 
kemarin dan dipastikan terinfeksi virus 
corona.Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) pada Selasa (14/1) mengatakan 
bahwa dunia harus siap menghadapi 
adanya kemungkinan wabah virus 
corona baru yang ditemukan di China.
Belum ada vaksin
Korban yang terus-menerus bertambah 
dan penyebaran virus yang makin luas 
membuat banyak orang khawatir akan 
kesehatan mereka. Tak terkecuali di 
Indonesia.
Meski belum ada laporan kasus adanya 
pasien atau terduga pasien yang 
tercatat di Indonesia namun, kepanikan 
masalah kesehatan ini juga sampai ke 
Indonesia.
Erlina Burhan, Pokja Infeksi Pengurus 
Pusat Perhimpunan Dokter Paru 
Indonesia (PP PDPI) mengatakan 
banyak orang menginginkan divaksin 
supaya terhindar dari penyakit ini. 
Hanya saja dia menegaskan sampai 
saat ini belum ada vaksin khusus 
pneumonia Wuhan.
"Tidak ada vaksin pneumonia Wuhan."
Erlina mengatakan pembuatan vaksin 
memerlukan waktu lama sehingga tidak 
mungkin vaksin ditemukan dan 
dipasarkan sesaat setelah terjadi 
outbreak.
Penularan coronavirus
Karena berasal dari keluarga yang 
sama dengan SARS, virus corona atau 
virus pneumonia Wuhan ini awalnya 
diprediksi menyebar melalui pernapasan 
(udara).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa 
orang-orang harus mempertimbangkan 

ada kemungkinan penularan dari 
manusia ke manusia."Tidak mungkin 
bahwa paparan hewan adalah sumber 
utama infeksi," katanya.
Pada konferensi pers pada hari Rabu 
setelah perjalanan pencarian fakta ke 
Wuhan, pejabat kesehatan Hong Kong 
juga mengatakan bahwa kemungkinan 
penularan dari manusia ke manusia tidak 
dapat dikesampingkan meskipun tidak 
ada "bukti pasti". Sejauh ini belum ada 
bukti penularan virus dari manusia ke 
manusia di balik wabah Wuhan, tetapi 
komisi kesehatan mengatakan 
kemungkinan "tidak dapat dikecualikan."
Hal ini terjadi karena adanya pasien yang 
terinfeksi penyakit tersebut sekalipun dia 
tak menginjakkan kaki ke pasar ikan 
Wuhan.
Tips mencegah
Berikut beberapa tips yang dapat 
dilakukan untuk mencegah dan 
menghindari virus corona:
1. Sering mencuci tangan dengan air dan 
sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, 
jari, dan kuku bersih dari kuman.
2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau 
mulut dengan tangan yang tidak bersih.
3. Hindari kontak dekat dengan orang 
yang sakit.
4. Gunakan masker
Cara melindungi orang lain agar tidak 
tertular
Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, 
berusahalah untuk tidak menularkan virus 
kepada orang. Berikut beberapa cara 
yang dapat dilakukan untuk melindungi 
orang lain agar tidak tertular penyakit.
1. Tetap istirahat di rumah.
2. Hindari kontak dekat dengan orang 
lain.
3. Tutup mulut dan hidung dengan 
masker atau tisu saat batuk dan bersin. 
Buang tisu ke dalam tempat sampah dan 
cuci tangan.
4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Masyarakat juga diimbau untuk 
menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat. Konsumsi makanan bergizi 
dengan menu seimbang dan lengkapi 
asupan dengan buah serta sayur. 
Lakukan pula aktivitas fisik selama 30 
menit per hari. "Jangan lupa juga untuk 
istirahat cukup," tambah Anung.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 2728

Awal infeksi, korban yang terdeteksi di 
pasar ikan Wuhan mencapai 59 orang.
Namun dalam perkembangannya virus 
pneumonia Wuhan ini terus-menerus 
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Negara yang terinfeksi
Wuhan dianggap sebagai episentrum 
wabah virus corona di China. Beberapa 
kota lain selain Wuhan juga sudah 
dilaporkan menjangkiti Shanghai dan 
Beijing.
Kasus outbreak pertama penyebaran 
virus corona ini menyebar ke Thailand. 
Pada 8 Januari 2020 lalu, dokter Thailand 
juga mendeteksi virus baru tersebut pada 
seorang turis dari China. tak lama 
kemudian virus misterius ini juga kembali 
ditemukan di Thailand dan dialami oleh 
seorang perempuan yang datang dari 
China.
Selain ke Thailand, wabah pneumonia 
misterius China dikonfirmasi sudah 
menyebar ke Jepang. Kementerian 
kesehatan Jepang mengatakan bahwa 
seorang pria yang mengunjungi Wuhan - 
lokasi awal penyebaran penyakit, dirawat 
di rumah sakit pada 10 Januari 2020, 
empat hari setelah kepulangannya ke 
Jepang. Dia melaporkan diri karena 
mengalami demam yang persisten.
Korea Selatan juga mengonfirmasi 
adanya kasus pertama virus corona di 
negaranya. Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) 
mengungkapkan seorang wanita China 
berusia 35 tahun yang terbang dari 
Wuhan dipastikan memiliki jenis 
coronavirus terbaru.
Dia pergi ke rumah sakit di Wuhan pada 
Sabtu lalu dengan gejala flu. Dia diberi 
resep obat sebelum terbang ke bandara 
Incheon pada Minggu (19/1). 
Sesampainya di sana dia pun langsung 
dikarantina.
Taiwan juga melaporkan adanya kasus 
pertama positif virus corona beberapa 
waktu lalu.
Perkembangan lainnya, virus ini ternyata 
juga menyerang negara yang lebih jauh, 
Amerika Serikat. Amerika Serikat (AS) 
mengumumkan pada Selasa (21/1) 
keberadaan kasus perdana virus corona 
di negara tersebut. Seorang warga AS 
yang usai berkunjung ke Wuhan, daerah 
di China yang diduga asal virus, 
melaporkan dirinya ke rumah sakit untuk 
diperiksa. Pria itu kembali ke AS pada 15 
Januari, dua hari sebelum AS melakukan 
pemeriksaan di bandara."Ini adalah 
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Imlek terancam
Komisi Kesehatan Nasional China 
Zhong Nanshan memprediksi 
peningkatan kasus pneumonia (radang 
paru-paru) terjadi saat liburan Tahun 
Baru Imlek. Saat itu dikatakan jutaan 
orang datang ke China. Namun pada 
kenyataannya, penyebaran virus corona 
ini tidak memperlambat perjalanan 
liburan tahunan. Akan tetapi beberapa 
pelancong menggunakan masker di 
stasiun kereta api di Bejing dan 
Shanghai untuk mencegah 
penularan."Melihat berita (tentang virus 
corona), saya merasa sedikit khawatir. 
Tapi saya belum mengambil tindakan 
pencegahan selain memakai masker," 
kata Li Yang, seorang manager berusia 
28 tahun yang pulang kampung untuk 
merayakan Imlek bersama 
keluarga.Lebih dari 100 juta perjalanan 
kereta api telah dilakukan sejak migrasi 

massal dimulai sejak 10 hari yang lalu, 
kata operator kereta api nasional.Antrean 
terlihat pada hari Senin (20/1) di loket 
tiket di luar Stasiun Kereta Api Beijing, 
tempat para penumpang - tua dan muda - 
berkumpul dengan barang bawaan dan 
kardus oleh-oleh mereka.
Di Hong Kong, 106 orang diawasi oleh 
pusat kesehatan, terutama mengingat 
kedekatan jarak Guangdong dengan 
pusat keuangan yang padat.Penumpang 
yang tiba di bandara kota dan terminal 
kereta ikut dipantau, termasuk 
pemeriksaan suhu.
Pejabat kesehatan mengatakan hari 
Senin bahwa mereka memperluas 
pemeriksaan yang ditingkatkan untuk 
memasukkan siapa saja yang datang dari 
provinsi Hubei, bukan hanya 
Wuhan.Semua penumpang yang terbang 
dari Wuhan juga akan diminta mengisi 
formulir pernyataan kesehatan. 
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Presiden Joko Widodo membela 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
soal kunjungan kerja ke luar negeri. 
Jokowi menyebut pihak yang 
mempertanyakan tujuan Prabowo ke 
luar negeri tak paham diplomasi 
pertahanan."Kalau ada yang bertanya 
itu belum mengerti urusan diplomasi 
pertahanan," kata Jokowi di Kemenhan, 
Jakarta, Kamis (23/1).Mantan Gubernur 
DKI Jakarta ini menegaskan Prabowo 
melawat ke luar negeri bukan sekadar 
jalan-jalan. Prabowo disebut mengecek 
langsung alat utama sistem senjata 
atau alutsista yang ingin dibeli 
pemerintah."Pak Menhan pergi ke 
sebuah negara, pergi ke sebuah 
negara, itu adalah dalam rangka 
diplomasi pertahanan, bukan sekedar 
jalan-jalan," katanya.Jokowi juga 
memastikan perjalanan dinas Prabowo 
ke luar negeri sudah mendapatkan izin 
darinya. "Itu sudah kita diskusikan 
dengan Pak Menhan. Tidak sekali dua 
kali, banyak nih yang enggak tahu," ujar 
Jokowi.Sebelumnya, Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) mengkritik Prabowo 
Subianto yang kerap melakukan 
kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani 
Ali Sera mengingatkan Prabowo untuk 
mengikuti perintah Jokowi agar tak 
sering melawat ke luar negeri.
"Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu 
sudah mengingatkan agar 
meminimalkan kunjungan ke luar 
negeri," kata Mardani di Jakarta, Jumat 
(15/1).Kemenhan sendiri telah 
memberikan penjelasan tujuan 
Prabowo ke luar negeri. Staf Khusus 
Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi 
Publik dan Hubungan Antar Lembaga, 
Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan 
kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri 
tak akan percuma.
"Saya ingin menjelaskan alur kebijakan 
Pak Prabowo selama ini, sejak awal 
beliau menyatakan bahwasanya dua 
bulan sampai enam bulan pertama 
beliau akan fokus pada modernisasi 

Jokowi Bela Prabowo Sering Ke Luar Negeri

Tanah Air

alutsista, makanya kalau teman-teman, 
bahkan dikritik 'Kok Pak Prabowo ke luar 
negeri terus'?" kata Dahnil di Kantor 
Kementerian Pertahanan (Kemenhan), di 
Jalan Medan Merdeka Barat, 
JakartaPusat, Kamis (16/1).
Kata Dahnil, pertanyaan tersebut adanya 
ketidakpahaman apa yang dikerjakan oleh 
Prabowo sebagai Menhan bukan hanya 
sekedar alutsista. Di mana salah satunya 
membangun konsep pertahanan bagi 
bangsa dan negara."Satu tugas Menhan 
adalah diplomasi pertahanan, diplomasi 
pertahanan itu penting sekali, itu adalah 
bagian penting konsep besar pertahanan 
kita, kita hidup di dunia terdiri dari negara 
negara yang besar, kemudian terkait 
alutsista, belanja alutsista misalnya, itu 
bukan sekadar tentang mana yang paling 
modern, paling canggih, atau mana yang 
paling efisien, belanjaan alutsista itu juga 
terkait dengan geopolitik, geostrategis," 
bebernya."Saya memberikan contoh, kita 
beli dari Rusia, Amerika, jadi ada itu, kita 
beli dari China, atau kita beli dari mana, 
ada macam macam, jadi ada geopolitik, 
ada geostrategis, makanya diplomasi 
pertahanan sangat dibutuhkan. Nah kritik 
kenapa harus sering ke luar negeri, 
berangkat dari pengamat politik yang 
enggak paham tentang pertahanan, 
padahal tugas Menhan adalah diplomasi 
pertahanan," sambungnya. 

Disewakan kamar besar untuk wanita
di basement ada km.mandi sendiri dan 
ada laundry jalur bis 45. 
Oregon dan 11st. call : 267 - 444 -3487
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Kata Dahnil, pertanyaan tersebut adanya 
ketidakpahaman apa yang dikerjakan oleh 
Prabowo sebagai Menhan bukan hanya 
sekedar alutsista. Di mana salah satunya 
membangun konsep pertahanan bagi 
bangsa dan negara."Satu tugas Menhan 
adalah diplomasi pertahanan, diplomasi 
pertahanan itu penting sekali, itu adalah 
bagian penting konsep besar pertahanan 
kita, kita hidup di dunia terdiri dari negara 
negara yang besar, kemudian terkait 
alutsista, belanja alutsista misalnya, itu 
bukan sekadar tentang mana yang paling 
modern, paling canggih, atau mana yang 
paling efisien, belanjaan alutsista itu juga 
terkait dengan geopolitik, geostrategis," 
bebernya."Saya memberikan contoh, kita 
beli dari Rusia, Amerika, jadi ada itu, kita 
beli dari China, atau kita beli dari mana, 
ada macam macam, jadi ada geopolitik, 
ada geostrategis, makanya diplomasi 
pertahanan sangat dibutuhkan. Nah kritik 
kenapa harus sering ke luar negeri, 
berangkat dari pengamat politik yang 
enggak paham tentang pertahanan, 
padahal tugas Menhan adalah diplomasi 
pertahanan," sambungnya. 

Disewakan kamar besar untuk wanita
di basement ada km.mandi sendiri dan 
ada laundry jalur bis 45. 
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