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Dunia dikejutkan dengan berita 
kematian salah satu legenda NBA 
Kobe Bryant Kaos nomer 8 dan 24. 
Kobe meninggal termasuk juga 
putrinya, Gianna Maria Onore yang 
berusia 13 tahun dalam sebuah 
kecelakaan helikopter di Calabasas, 
California, Amerika Serikat, Minggu 
(26/1/2020) waktu Amerika. Menurut 
laporan media-media AS, Kobe dan 
Gianna berada dalam satu helikopter 
saat hendak menuju Mamba Academy 
di kawasan Thousand Oaks, 
California. Kobe Bryant dan Gigi 
dikabarkan berencana menghadiri sesi 

pelatihan di akademi tersebut. Sementara 
istri Bryant, Vanessa, dipastikan tidak 
termasuk dalam daftar yang naik 
helikopter nahas tersebut. "TMZ Sports 
melansir, helikopter pribadi Kobe 
mengalami kebakaran dan sempat 
berputar-putar di langit. Tak ada 
penumpang yang selamat dalam 
kecelakaan mengerikan tersebut. Hingga 
kini penyebab kecelakaan masih dalam 
investigasi pihak berwenang". Dilansir dari 
Los Angeles Times, helikopter yang 
ditumpangi Kobe dan putrinya itu, itu 
mengangkut 8 orang penumpang. Pihak 
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berwenang menyebut, ada 9 korban 
dalam helikopter yang jatuh itu 
termasuk satu orang pilot. Sontak, 
kabar meninggalnya Kobe Bryant itu 
menjadi trending di Twitter. Senin pagi 
saja, sudah ada lebih 3 juta tweet yang 
mengungkapkan duka cita atas 
meninggalnya Kobe. Itu pesan jelas, 
betapa dunia telah kehilangan Kobe 
Bryant. Salah satu keharuan luar biasa 
karena kehilangan Kobe Bryant bisa 
dirasakan pada pertandingan Houston 
Rockets vs Denver Nuggets. Berita 
kecelakaan tiba ketika pertandingan 
akan dimulai. Semua pemain Rockets 
berlinang air mata. Kobe, legenda 
olahraga, tak pelak lagi adalah 
inspirasi bagi mereka, dan banyak 
pemain basket dunia. Shaquille O'neal 
yang bersama Kobe Bryant mengantar 
Lakers juara NBA 3-kali tidak tahu 
bagaimana menggambarkan 
kesedihannya yang luar biasa berucap 
"Tidak kata-kata yang dapat 
menggambarkan kesedihan ini...SAYA 
SEDANG SAKIT" di medsos. Shaq 
menganggap Kobe dan keluarganya 
keluarga dia dan memanggil Gianna 

"niece". Ya, meninggalnya Kobe Bryant 
bersama putrinya, memang menjadi kabar 
duka bagi dunia perbasketan. Bahkan, 
dunia olahraga pada umumnya. Sebab, 
dengan nama besarnya, Kobe sudah 
bukan hanya milik "anak basket". Dia milik 
pecinta olahraga pada umumnya. Kabar 
Kematian Kobe ini tidak hanya menjadi 
duka dunia Basket Amerika, ucapan 
belasungkawa juga datang dari pesohor-
pesohor olahraga dunia, seperti halnya 
yang diungkapkan Dua pesepakbola lain 
yang sudah tidak asing lagi, Lionel Messi 
dan Cristiano Ronaldo turut merasakan 
duka citanya atas kehilangan pemain Los 
Angeles Lakers tersebut. Mega bintang 
sepakbola Cristiano Ronaldo melalui akun 
twitternya @Cristiano, dalam cuitan 
berbahasa inggris tersebut Cristiano 
mengungkapkan : Sedih mendengar berita 
memilukan tentang kematian Kobe dan 
putrinya Gianna. Kobe adalah legenda 
sejati dan inspirasi bagi banyak orang. 
Saya mengirim belasungkawa saya 
kepada keluarga dan teman-temannya 
serta keluarga semua orang yang 
kehilangan nyawa dalam kecelakaan itu. 
Beristirahatlah dengan tenang Legenda. 
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Lionel Messi yang sempat bekerja 
sama dalam iklan dengan sang 
legenda, seakan tak percaya dengan 
apa yang terjadi. "Saya sulit berkata-
kata," kata pemain Barcelona itu. 
Ucapan duka juga datang dari legenda 
tinju Mike Tyson,@MikeTyson. Saya 
berduka bersama dunia. Kehilangan 
seorang legenda. Tidak ada kata-kata. 
Saya kacau. beristirahatlah dengan 
tenang @kobebryant, Gianna dan 
penumpang lainnya. Hal senada 
diungkapkan pula oleh bintang 
American Football Tom Brady melalui 
@TomBrady ia menuliskan : Kami 
akan merindukanmu Kobe. Masih 
banyak lagi bintang dari cabang 
olahraga lain yang larut dalam 
kesedihan mendalam seperti Lewis 
Hamilton dan Novak Djokovic. Selain 
dari atlet lintas cabang ucapan duka 
dibanjiri oleh pesan-pesan dari 
legenda dan bintang lapangan basket 
seperti Michael Jordan, Shaquille 
O'neal dan LeBron James. Video yang 
beredar ditayangkan NBC ,dilansir dari 
New York Post, kutipan bahwa LeBron 
Menangis terpukul sambil memeluk 
semua orang setelah pesawat yang 
ditumpangi Tim Lakers mendarat di 
Los Angeles. Dikabarkan saat itu Tim 
Lakers usai bertanding menghadapi 
Philadelphia 76ers dan kalah 91-108, 

ternyata kota Philadelphia kota kelahiran 
Kobe Bryant. Isi dalam Video yang 
disiarkan bahwa, LeBron mengenakan 
Hoodie berwarna putih berjalan sambil 
tertunduk. Walau Kobe Bryant adalah 
penggemar LeBron nyatanya mereka 
berdua tidak terlihat bermain dalam satu 
tim, akibat pensiunnya Kobe Bryant lebih 
awal pada tahun 2016. Sedangkan 
LeBron mulai berlaga untuk Lakers pada 
saat musim tahun lalu. Pada Sabtu (25/1) 
waktu setempat, LeBron mencetak 18 
poin untuk Lakers saat menghadapi 76ers. 
Poin tersebut cukup bagi LeBron 
mengemas 33.655 poin sekaligus 
melewati rekor 33.644 poin milik Kobe. 
Sebelumnya Kobe menghuni peringkat 
ketiga pencetak poin sepanjang masa di 
NBA dengan 33.644 poin.  Namun, dalam 
pertandingan melawan 76ers, LeBron 
berhasil melewati rekor Kobe. Lebron 
mencetak 29 poin dan membuat poinnya 
menjadi 33.655 poin. Kobe Bryant 
menaruh hormat kepada juniornya saat 
poin rekornya disalip LeBron dalam 
unggahan tulisan yang ia unggah di 
Twitter tersebut. "Continuing to move the 
game forward @KingJames. Much 
Respect my brother". ("Melanjutkan ke 
pertandingan berikutnya @KingJames. 
Sangat menghormati saudara 
saya#33644," tulis Kobe Bryant). Kobe 
memang mencintai basket lebih dari 
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segalanya. Ketika ada yang membuat 
sesuatu yang fantastis untuk basket, 
Kobe ikut menikmati dan 
merayakannya. Sepatu yang 
bertuliskan 'Mamba 4 Life ' sebagai 
simbol penghargaan penghormatan 
yang ia berikan terhadap Kobe dijuluki 
sebagai Kobe atau Black Mamba pada 
saat pertandingan tersebut. Setelah 
lewati rekor Kobe Bryant, LeBron 
teringat kenangan sebagai momen 
saat saat pertama kali dirinya bertemu 
Kobe Bryant yang dinobatkan sebagai 
pemilik lima gelar NBA. "Hanya 
mengaguminya selama bertahun-tahun 
dan melihatnya dari jauh, dan 
kemudian bisa berlatih bersama dia, 
dan saya menonton dan belajar itu 
terlalu banyak. Ceritanya terlalu 
banyak. Itu tidak masuk akal," kata 
James dikutip dari New York Post. 
"Dan hanya membuat cerita panjang 
pendek, sekarang saya di sini dengan 
seragam Lakers di Philadelphia, di 

mana dia berasal. Dimana pertama kali 
saya bertemu, dia memberi saya 
sepatunya, itu hanya nyata," ucap James 
menambahkan. Dalam wawancara 
dengan foxnews.com, James mengaku itu 
bukanlah pesan motivasi Bryant yang 
pertama untuknya. Dia ingat, sang 
superstar acapkali berbicara dengan 
anak-anak di kamp basket. "I remember 
one thing he said: If you want to be great 
at it, or want to be one of the greats, 
you've got to put the work in. There's no 
substitution for work," (Aku ingat satu hal 
yang dia katakan: Jika kamu ingin menjadi 
hebat dalam hal itu, atau ingin menjadi 
salah satu yang hebat, kamu harus 
memasukkan pekerjaan. Tidak ada 
substitusi untuk bekerja) ujar James 
menirukan ucapan Bryant seperti dikutip 
dari foxnews.com. Ternyata, itu menjadi 
pesan terakhir Bryant untuk James. Sang 
legenda secara mengejutkan meninggal 
dunia dalam kecelakaan helikopter di 
California, Minggu (26/1) waktu setempat. 
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James pastinya kehilangan. Semua 
fans LA Lakers, penggemar basket, 
dan pecinta olahraga di belahan dunia 
manapun, pasti kehilangan Bryant. 
Dan memang, setiap cabang olahraga 
itu punya pemain bintang. Pemain 
kesayangan. Namun, tidak semua 
pemain bintang itu bisa menjadi ikon 
yang bisa menembus batas sekat 
olahraganya. Maksudnya, banyak 
pemain bintang tapi ia hanya dikenal 
oleh pecinta olahraganya saja. Sedikit 
saja atlet yang benar-benar terkenal 
luas, sehingga orang yang tidak suka 
dengan olahraganya pun tahu 
kiprahnya. Neymar pemain sepak bola 
PSG (Paris Saint Germain) yang baru 
menerima kabar duka cita di Stade 
Pierre Mauroy, dalam laga Senin 
(27/1/2020) dinihari WIB. Usai 
mencetak gol keduanya sebagai 
eksekutor , pemain asal Brasil itu 
langsung melakukan selebrasi dengan 
menunjukkan angka 2 dan angka 4 
dengan jarinya. Neymar 
mendedikasikan gol keduanya itu 
untuk sahabatnya, Kobe Bryant. Dunia 
basket tentu tidak asing lagi dan sudah 
melekat kepada Erick Thohir. Erick 
yang kini menjabat Menteri BUMN, 

juga menjabat dan duduk sebagai Central 
Board of FIBA, Federasi Basket 
Internasional. Erick yang pemilik Klub 
Basket Satria Muda mengatakan sebagai 
sesama anggota keluarga basket, dirinya 
merasa kehilangan Kobe yang juga 
ambassador FIBA. Erick menceritakan, 
pertemuan terakhirnya dengan Kobe 
Bryant adalah pada final Piala Dunia 
Basket 2019 di Cina. Pertemuan itu dalam 
rangka serah terima bendera, dimana 
Indonesia, Filipina, dan Jepang akan 
menjadi tuan rumah bersama pagelaran 
Piala Dunia Basket 2023. Erick juga 
menyatakan sempat berpikir untuk 
mengundang Kobe ke Indonesia untuk 
memperkenalkan basket di tanah air. "Tapi 
kepergiannya begitu cepat," kata Erick. 
Erick juga mengatakan Kobe adalah salah 
satu pemain basket terbaik di dunia. Saat 
berkolaborasi dengan Shaquille O'Neal di 
LA Lakers, Kobe mengantarkan timnya 
juara NBA. Ketika sudah tidak dengan 
Shaq O'Neal lagi, menurut Erick, Kobe 
juga luar biasa dan mengantarkan Lakers 
juara NBA pada 22 Januari 2006. "Dia 
mencetak 81 angka saat mengalahkan 
Toronto Raptors, momen yang tak 
terlupakan,"ujar bos Mahaka Group itu. 
Kobe Bryant yang meninggal pada usia 41 
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tahun itu, sepanjang karirnya hanya 
membela satu klub yaitu Los Angeles 
Lakers sejak 1996  hingga kemudian 
memutuskan untuk pensiun di tahun 
2016, Pria yang dijuluki "The Black 
Mamba" mampu menyumbang 5 gelar 
juara NBA, dua medali emas 
Olimpiade untuk AS, dan menyabet 
penghargaan MVP pada 2008. Setelah 
pensiun pada tahun 2015 Bryant 
menulis puisi "Dear Basketball". Dua 
tahun kemudian puisi itu menjadi dasar 
untuk film pendek, di mana Kobe 
sendiri menjadi naratornya. Karya ini 
memenangkan Academy Award untuk 
film pendek animasi terbaik. Pada 
tahun 2018, Kobe meninggalkan 
warisan berupa sebuah buku berjudul 
The Mamba Mentality: How I Play. 
Dalam buku ini Kobe menjelaskan 
persiapan dan kebiasaan yang ia 
lakukan selama bermain basket dalam 
level tertinggi sebagai pembelajaran 
bagi pemain muda. Dalam puisinya, 
Kobe mengatakan bahwa bermain di 
Lakers adalah sebuah mimpi. 
Perjalanan selama 20 tahun di Lakers, 
digambarkan Kobe bukanlah soal 

tentang sebuah karier semata, tetapi soal 
keringat yang dikeluarkan karena cintanya 
pada basket. Sakit dirasakan, namun 
tantangan basket yang memanggil Kobe 
untuk terus bertahan dan setia di klub 
pertama sekaligus terakhir tersebut. Itulah 
yang membuat peraih dua medali emas 
Olimpiade tersebut merasa amat berat 
meninggalkan dunia basket, dengan 
menggunakan frasa "Hatiku berdebar dan 
pikiranku kacau". Dalam puisi tersebut 
Kobe juga menuliskan sebuah kalimat 
yang terbaca lirih. "Tubuhku tahu ini 
waktunya untuk mengucapkan selamat 
tinggal". Kalimat yang menggambarkan 
bahwa meskipun mencintai basket, tetapi 
Kobe sadar bahwa tubuhnya sudah begitu 
lemah untuk terus bermain. Tubuh Kobe 
tahu waktunya untuk pensiun dari basket, 
tetapi Kobe seperti manusia biasa tak tahu 
kapan harus meninggalkan dunia ini. Tak 
ada yang tahu kapan waktunya untuk 
meninggalkan dunia ini. Topik Kobe Bryant 
dan hashtag #RIP Mamba pun menjadi 
trending di jagat maya. Bryant lahir 23 
Agustus 1978 di Philadelphia, 
Pennsylvania, sebagai yang termuda dari 
3 bersaudara dan satu-satunya anak laki-

laki dari Joe Bryant dan Pamela Cox 
Bryant. Ia juga sepupu dari pemain 
basket, John "Chubby" Cox. Orang 
tuanya memberi namanya dari daging 
terkenal dari Kobe, Jepang, dimana 
mereka melihatnya dari menu restoran. 
Nama tengahnya, Bean, berasal dari 
julukan sang ayah, "Jellybean". Bryant 
tumbuh sebagai seorang Katolik Roma. 
Ketika Bryant berusia 6 tahun, ayahnya 
meninggalkan NBA dan pindah 
bersama keluarganya ke Rieti di Italia 
untuk tetap bermain basket profesional. 
Bryant lalu terbiasa dengan 
kehidupannya yang baru dan belajar 
berbahasa Italia. Ketika musim panas 
tiba, ia lalu kembali ke Amerika untuk 
bermain liga basket musim panas. 
Bryant mulai bermain basket ketika 
berumur 3 tahun, dan tim favoritnya 
ketika tumbuh adalah Lakers. Kakek 
Bryant lalu mengirimkan video dari 

game NBA, yang mana ia pelajari. Ketika 
muda, ia juga belajar bermain sepak bola 
dan tim favoritnya adalah A.C. Milan. 
Ketika Joe Bryant pensiun bermain 
basket pada tahun 1991, keluarga Bryant 
pindah kembali ke Amerika. Kobe 
bercerita tentang kenangan masa 
kecilnya di mana dia menggulung kaos 
kaki ayahnya dan sudah mulai berkhayal 
untuk menembak bola ke ring basket. 
Ketika keluarganya kembali ke Amerika 
Serikat, Kobe Bryant bermain bola 
basket di Lower Merion High School di 
Ardmore, Pennsylvania, di mana ia 
menerima beberapa penghargaan 
Pemain Terbaik Tahun Itu. Sebenarnya 
nomer jersey Kobe asli adalah 33 di tim 
Lower Merion SMA di Philadelphia. Ia 
juga memecahkan rekor skor 
Pennsylvania yang dibuat Wilt 
Chamberlain dengan 2.883 poin. Bryant 
memilih untuk tidak melanjutkan kuliah. 
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Ia memenuhi syarat untuk draft NBA 
ketika dia lulus dari sekolah 
menengah. Charlotte Hornets 
memilihnya sebagai pemain muda 
pada draft tahun 1996. Semula, Kobe 
menjadi milik Charlotte Hornets. Akan 
tetapi entah bagaimana, Hornets tidak 
jadi memiliki Kobe, tapi 
menukarkannya dengan Vlade Divac. 
Jadi Kobe menjadi milik LA Lakers, 
sedangkan Divac menjadi milik 
Hornets. Dia ditransfer ke Los Angeles 
Lakers tak lama kemudian. Resmi 
membela Lakers pada musim 1996-
1997, Kobe menjadi pemain termuda 
di NBA. Usianya ketika itu baru 18 
tahun plus 72 hari. Pada awal-
awalnya, Kobe hanya duduk sebagai 
cadangan dan bermain 15,5 menit 
setiap pertandingan. Memasuki musim 
kedua, Kobe menjadi lebih sering 
bermain. Lantas, namanya semakin 
terkenal dengan menjadi tim NBA All 
Star. Pencapaian puncaknya di Lakers 
baru terjadi di musim ketiganya dia di 
sana. Saat debutnya di Summer Pro 
League, pelatih Lakers saat itu, Del 
Harris amat menyukainya karena Kobe 
mampu mencetak hingga 25 poin. Di 
laga final, lagi-lagi Kobe mencetak 
poin besar dengan 36 poin. Del Haris 

tak ragu mengambil Kobe sebagai rookie 
pada 1996/97. Setelah debut 
mengesankan di musim perdana, Kobe 
perlahan-lahan berubah atau 
bertransformasi menjadi guard andalan LA 
Lakers dan menjadi legenda. Salah satu 
keistimewaan Kobe Bryant adalah bahwa 
ia bisa bekerjasama dengan bintang lain 
dalam klubnya. Waktu Kobe bergabung LA 
Lakers tahun 1997 dimana sudah ada 
Shaquille O'Neal, 'Shaq the Diesel', dan 
lalu mereka berdua Kobe-Shaq menjadi 
duo icon legendaris seperti Jordan-
Pippen, Duncan-Robinson dan Stockton-
Malone. Kobe Bryant berbagi peran 
sebagai pemain bintang Lakers dengan 
rekan setimnya yang populer dan 
berbakat, Shaquille O'Neal. Keduanya 
memiliki hubungan yang tak selalu akrab, 
tetapi mereka akhirnya menemukan 
harmoni di bawah kepemimpinan Phil 
Jackson, yang menjadi pelatih Lakers 
pada tahun 1999. Bryant, seorang 
shooting guard, dan O'Neal, seorang 
center, menyatu ke dalam kombinasi yang 
sangat efektif. Saat Bryant berusia 23 
tahun, Lakers telah memenangkan tiga 
kejuaraan NBA berturut-turut. Di final NBA 
musim 1999/2000, Kobe menjadi bintang 
Lakers dengan menjadi juara, sesudah 
mengalahkan 4-2 Indiana Pacers. Kobe 

memberikan Lakers semangat. Itulah 
gelar pertama Lakers di NBA setelah 12 
tahun lamanya puasa. Musim 
berikutnya, bersama si raksasa 
Shaquille O'Neal, Kobe memberikan 
Lakers dua gelar di dua musim 
beruntun, 2001 dan 2002. Meskipun 
kabarnya keduanya sering cekcok dan 
tidak sepaham, namun toh LA Lakers 
tetap berjaya di bawah mereka dengan 
3 kali juara NBA 2000-2002. Memang 
setiap icon Lakers memiliki skill khas 
sendiri sendiri, dari Magic Johnson, 
Michael Jordan hingga Kobe Bryant. 
Kobe terkenal dengan lompatannya 
yang tinggi, susah dijaga (unrecordable) 
dan sangat individual dalam 
menceploskan bola. Di lapangan basket, 
Kobe adalah sosok inspiratif. Tubuhnya 
tak sebesar Michael Jordan ataupun 
LeBron James, tetapi Kobe tetap tampil 
garang di lapangan. Duetnya bersama 
Shaq O'Neal adalah salah satu duo 
yang akan diingat oleh para penggemar 
basket. Selain itu, Kobe adalah 
pebasket yang besar karena 
menghargai sebuah proses. 
Kecepatannya yang membuat dirinya 
dijuluki sebagai "Black Mamba", adalah 
hasil dari kerja keras. Tidak seperti 
rekan-rekannya yang langsung berhenti 
setelah jam latihan usai, Kobe selalu 
memberikan tambahan waktu dua jam 
untuk melatih kecepatannya. Sadar tidak 
mempunyai tubuh yang besar, salah 
satu latihan yang disukai Kobe adalah 
satu lawan satu. Ketika timnya kalah, 
dan para pemain memilih untuk segera 
pulang. Kobe tak demikian. Konon, 
Kobe akan tetap di lapangan dan 
melatih tembakannya. Dua hal ini 
membuat, Kobe menjadi pebasket yang 
selalu cepat seperti Mamba ketika duel 
satu lawan satu, dengan akurasi 
tembakan yang luar biasa. Di musim 
2003, kepergian O'Neal cukup 
mempengaruhi Lakers, tidak juara. Akan 
tetapi pada 2004, Kobe kembali 
mengantar Lakers masuk final. Pada 
2008 masuk final dan 2009, 2010 
bersama dengan nama-nama seperti 
Pau Gasol dan Lamar, Lakers juara. 
Sesudah itu, Lakers tidak bisa 
dibawanya lagi juara. Bahkan di tiga 

musim terakhirnya, Lakers tidak mampu 
play off sampai dia pensiun pada 2016. 
Kobe menjadi teladan bagi para pemain 
muda dalam hal menghormati lawan. 
Suatu ketika, Lakers bertanding dengan 
Portland. "Satu pemain muda di bangku 
Portland mengatakan sesuatu kepada 
saya, 'Kami akan mengalahkanmu 
malam ini.' Saya lalu memandangnya 
dan berkata, "Saya punya satu aturan: 
Jika Anda belum lahir ketika saya mulai 
bermain, Anda tidak dapat berbicara 
ngawur. Ini aturan sederhana. Si anak 
muda itu melihat saya dan berkata,'Ya, 
Tuan.' Di akhir-akhir karirnya sebagai 
pemain, cedera menjadi momok yang 
menghantuinya. Sepanjang karirnya 
(selama 20 tahun), Kobe hanya 
membela Los Angeles Lakers. Kobe 
Bryant 5 kali juara dunia basket 
(maksudnya juara NBA. Juara dunia itu 
terminologi yang banyak dipakai 
sesama bintang NBA), 18-kali All-Star, 
MVP berkali-kali di All-Star dan MVP 
NBA 2008, 2-kali top scorer. Pernah 
mencetak 81 poin. Season pertamanya 
di NBA ia menjadi juara Slam Dunk 
1997. Kobe dikenal sebagai pemain 
basket yang kontroversial. Gaya 
mainnya yang sering kasar namun bisa 
ditutupi dengan kualitas teknik yang 
menawan. Beberapa pemain bintang 
NBA, pernah menjadi korban kekasaran 
cara bermain Kobe. Semua terjadi di 
persaingan yang sangat ketat. Di 
pertandingan terakhirnya, Kobe 
mencapai 60 angka yang 
memenangkan Lakers atas Utah Jazz 
dengan skor 101-96, 13 April 2016. Gaji 
tertinggi yang pernah didapatkan 
sebesar US 25 juta Dolar semusim di 
musim terakhirnya 2015/2016 yang saat 
itu merupakan gaji tertinggi di NBA. 
Setelah pensiun sebagai pemain, 
kecintaannya pada basket tak pernah 
luntur, makanya kemudian ia bersama 
beberapa koleganya mendirikan Mamba 
Sports Academy. Dan mendedikasikan 
dirinya pada kegiatan untuk kebaikan 
sesama manusia pada Kobe and 
Vanessa Bryant Family Foundation. Ia 
menjadi motivator dan berbicara di 
berbagai acara korporasi. Ia tidak pelit 
berbagi ilmu dengan sesama pemain 
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basket. Agustus lalu dia melatih dan 
berbagi pengalaman dengan bintang-
bintang NBA seperti Kawhi Leonard, 
Paul George, Kyrie Irving. Satu 
pencapaian luar biasa Kobe di luar 
basket adalah ia memenangkan 
Academy Award (Oscar) kategori short 
animation Dear Basketball tahun 1918 
yang ditulisnya. Berbagai tempat di 
Amerika Utara dan dunia spontan 
mengadakan upacara selamat jalan 
Kobe Bryant. Rieti, kota kecil di tengah 
Italia mengadakan acara selamat jalan 
Kobe Bryant. Rieti adalah tempat 
pertama yang dikunjungi keluarga Joe 
Bryant sebagai pebasket profesional 
dan menetap di sana bersama 
putranya Kobe Bryant. Di kota ini lah 

Kobe Bryant mulai bermain basket yang 
membuatnya bangga mempunyai latar 
belakang Eropa. Kobe meninggalkan 
sang istri, Vanessa Laine. Mereka 
dikaruniai 4 orang putri Natalia (16 
tahun), Gianna (13 tahun), Bianca (2 
tahun) dan Capri yang baru pada Juni 
tahun lalu lahir. Sungguh spesial 
kehadiran Capri, sehingga Kobe 
menambahkan nama lengkapnya di 
nama Capri menjadi Capri Kobe Bryant. 
Naasnya, Gianna, yang merupakan 
pebasket muda di Mamba Academy 
asuhan ayahnya, ikut tewas dalam 
peristiwa ini. Selamat jalan Black Mamba 
Kobe! Dunia berduka, tapi ini adalah 
masa pensiun untuk kamu lebih tenang 
bersama anakmu.

Semakin tubuh menua, maka terdapat 
kebutuhan yang harus disesuaikan. gaya 
hidup dan pola makan merupakan hal 
yang harus sangat diperhatikan ketika 
sudah memasuki usia 40.
Pada usia 40 tahun, organ tubuh bakal 
mengalami penurunan dan kehilangan 
sejumlah fungsi yang ada. 
Selain itu, sejumlah perubahan gaya 
hidup ini membuat masalah ini semakin 
tak bisa dielakkan.
Sejumlah penyakit seperti diabetes, 
masalah kardiovaskular, serta kolesterol 
bakal meningkat pada usia ini. Oleh 
karena itu penting melakukan perubahan 
baik pada gaya hidup maupun pola 
makan.
Sejumlah makanan mengandung nutrisi 
penting yang penting untuk mencegah 
masalah kesehatan tersebut. 
Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah makanan yang wajib untuk 
dikonsumsi ketika berusia di atas 40 
tahun.
1.Almond
Almond merupakan salah satu makanan 
sehat yang memiliki fungsi untuk 
menurunkan tingkat gula darah. Hal ini 
bisa bermanfaat untuk melindungi diri 
dari sejumlah penyakit kardiovaskular 
dan diabetes.
2.Kedelai
Kedelai memiliki kandungan isoflavon 
yang memiliki sejumlah manfaat pada 
tubuh. Kandungan ini bisa membantu 
menurunkan kolesterol, meningkatkan 
kepadatan tulang, serta meningkatkan 
kesuburan pria.
3.Tomat
Tomat memiliki kandungan antioksidan 
likopen yang cukup tinggi di dalamnya. 
Hal ini bisa melindungimu dari terbentuk 
dan menyebarnya sel kanker serta 
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melindungi arteri. Sayuran ini juga bisa 
membantu melindungi diri dari kanker 
prostat, paru-paru, dan perut, serta 
penyakit jantung.
4.Ikan
Ikan merupakan sumber yang kaya 
dengan asam lemak omega 3 di 
dalamnya. Kandungan ini bisa mencegah 
penyakit jantung, meningkatkan ingatan, 
serta mengurangi dampak negatif dari 
merokok dan membatu memperbaiki sel.
5.Oats
Oats memiliki kandungan beta-glukan, 
serat yang bisa menurunkan kadar 
kolesterol. 
Penelitian mengungkap bahwa 
mengonsumsi 3 gram oats setiap hari 
bisa menurunkan tingkat kolesterol 
sekitar lima hingga sepuluh persen.
Beragam makanan tersebut cukup 
penting untuk disantap terutama ketika 
kamu sudah berusia di atas 40 tahun. 
Selain itu, imbangi juga dengan olahraga 
untuk menepis berbagai dampak buruk 
yang mungkin dialami tubuhmu. 
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Ginjal merupakan organ tubuh yang 
memiliki peran sangat penting bagi 
tubuh. Bagian tubuh ini bermanfaat 
untuk mengeluarkan racun melalui 
urine, memproduksi hormon, serta 
memfilter racun dan cairan berlebih di 
dalam darah.Organ tubuh ini menyaring 
semua zat makanan dan minuman 
yang masuk ke tubuh. Pentingnya 
fungsi dari ginjal ini menjadikan tugas 
penting bagi kita menjaga 
kesehatannya.Fungsi penting dari ginjal 
ini bisa kita jaga dengan 
memperhatikan makanan dan minuman 
yang kita konsumsi. 
Namun sejumlah makanan justru 
memiliki dampak buruk bagi kesehatan 
ginjal. 
1. Avokad
Avokad sering digadang-gadang 
sebagai salah satu buah kaya nutrisi 
yang baik bagi tubuh. Namun ternyata 
buah satu ini bisa berdampak buruk 
pada ginjal terutama jika kamu sudah 
memiliki penyakit ginjal.
Kandungan tinggi potasium pada buah 
ini menjadi penyebabnya berbahaya 
bagi ginjal. Walau mineral ini 
dibutuhkan tubuh, namun terlalu 
banyak potasium di dalam darah bisa 
berujung kram di otot serta detak 
jantung tak beraturan.
2. Daging
Konsumsi terlalu banyak daging bisa 
menimbulkan masalah pada ginjal 
karena protein hewani sulit dicerna dan 
menyebabkan beban berat pada ginjal. 
Pola makan tinggi protein hewani bisa 
berujung batu ginjal.Daging memiliki 
kandungan purin yang tinggi dan bisa 
menstimulasi produksi asam urat yang 
jadi salah satu penyebab batu ginjal. 
Untuk mengatasi masalah ini, kamu 
bisa menggantinya dengan lebih 
banyak sayur.
3. Garam
Terlalu banyak garam bisa berujung 
pada sejumlah masalah kesehatan 
pada tubuhmu. Salah satu masalah 
kesehatan yang mungkin kamu alami 

Makanan Yang Buruk Untuk Ginjal
adalah terjadinya masalah di ginjal.
Ketika kamu konsumsi terlalu banyak 
sodium, ginjal di tubuhmu bakal bekerja 
lebih keras untuk menghilangkannya.
4. Pisang
Masalah ginjal merupakan suatu hal yang 
mungkin terjadi walau kamu sudah makan 
dengan sehat. Ada kemungkinan bahwa 
kamu bakal mengalaminya karena 
mengonsumsi pisang.Buah pisang 
memiliki potasium yang sangat tinggi dan 
bisa membuat ginjal tidak berfungsi 
optimal. Tingginya tingkat potasium ini 
bisa berdampak pada kesehatan terutama 
ginjal.
5. Produk Olahan Susu
Produk olahan susu memiliki kandungan 
vitamin dan nutrisi yang sangat kaya. 
Walau begitu, terlalu banyak susu, yogurt, 
dan keju bisa berdampak buruk bagi 
kesehatan.
Tingginya fosfor pada sejumlah makanan 
ini bisa memberi tekanan pada ginjal. 
Lebih lanjut, ketika ginjal tidak berfungsi 
secara optimal, maka kelebihan fosfor 
pada darah tidak bisa dikeluarkan dan 
justru berdampak buruk bagi tulang.
6. Roti Gandum
Roti gandum merupakan salah satu 
makanan sehat dan bernutrisi yang baik 
bagi tubuh. Namun memakanannya 
secara berlebihan bisa berdampak buruk 
bagi kesehatan tubuh, khususnya pada 
ginjal.karena tingginya fosfor dan 
potassium pada roti jenis ini. Seiris roti 
gandum mengandung 70 mg potasium 
dan 57 mg fosfor, jumlah ini sangat tinggi 
dibanding roti biasa.
7. Jeruk
Jeruk dan jus jeruk memiliki kandungan 
kalori yang rendah, kaya vitamin C, namun 
juga tinggi potasium. Satu jeruk ukuran 
sedang mengandung 240 mg potesium 
dan segelas jus jeruk bisa mengandung 
470 mg.Tingginya kandungan tersebut 
membuatmu sebaiknya membatasi 
konsumsi jeruk dan jus jeruk untuk 
kesehatan ginjal. Ketika tubuh tak mampu 
membuang kelebihan potasium dari darah, 
hal ini bisa berbahaya untuk tubuh.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PAN-RB) dan Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) telah 
sepakat menghapus tenaga honorer. 
Penghapusan ini diperlukan untuk 
mendapatkan sumber daya manusia 
(SDM) berkeahlian.
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo 
menjelaskan, agar berhasil dalam 
mewujudkan visi Indonesia Maju, 
diperlukan restrukturisasi komposisi 
ASN agar didominasi jabatan fungsional 
teknis berkeahlian sebagaimana visi 
Indonesia Maju.
"Saat ini jumlah PNS Indonesia 
mencapai 4.286.918 orang, dan sekitar 
70 persen berada di Pemerintah Daerah 
(Pemda). Namun demikian proporsinya 
masih belum berimbang karena masih 
didominasi oleh jabatan pelaksana yang 
bersifat administratif sebanyak 1,6 juta," 

Nasib Tenaga Honorer Yang Akan Dihapus

ujar Menteri Tjahjo.
Pada kurun waktu 2005 hingga 2014, 
pemerintah telah mengangkat 860.220 
Tenaga Honorer Kategori I (THK I) dan 
209.872 Tenaga Honorer Kategori II 
(THK II), maka total tenaga honorer yang 
telah diangkat sebanyak 1.070.092 
orang, sehingga jumlahnya dinilai tidak 
imbang."Itu sepertiga jumlah total ASN 
nasional yang tidak sepenuhnya sesuai 
dengan kebutuhan organisasi, sehingga 
rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor 
pemerintah sekitar 60 persen bersifat 
administratif," lanjutnya.
Berikut rangkuman nasib pegawai 
honorer nantinya usai status 
kepegawaiannya dihapus pemerintah.
1. Pegawai Honorer Bisa Jadi PPPK
Deputi Bidang SDM Aparatur 
Kementerian PANRB Setiawan 
Wangsaatmaja mengatakan, pegawai 
honorer yang ingin diangkat menjadi 
PPPK harus memenuhi syarat yang 
ditetapkan, serta sesuai porsi jabatan 
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yang dibutuhkan setiap instansi."Bagi 
tenaga honorer yang masih memenuhi 
syarat silakan ikut tes seleksi," kata 
Setiawan, di Kantor Kementerian 
PAN-RB, Jakarta.
2. Tak Lulus Seleksi PPPK, Nasib 
Honorer Ditentukan Pemda
Bagi pegawai honorer yang tidak lulus 
mengikuti seleksi PPPK, nasibnya 
akan diserahkan ke Pemerintah 
Daerah (Pemda) yang bersangkutan. 
Jika instansi tetap memerlukan, 
tenaga pegawai honorer masih bisa 
dipekerjakan.
"Bagi yang tidak lulus kurang lebih 
diserahkan ke Pemda masing-
masing," tutur Deputi Bidang SDM 
Aparatur Kementerian PANRB 
Setiawan Wangsaatmaja.Dia 
menegaskan, pegawai honorer yang 
bekerja setelah tidak lulus seleksi 
PPPK harus mendapat gaji yang 
layak, dengan besarannya sesuai 
Upah Minimum Regional (UMR) 
wilayah masing-masing. "Kemudian di 
tetap bekerja, tapi diberikan UMR 
sesuai wilayah," tandasnya.
3. Pegawai Honorer Banyak Digaji di 
Bawah UMR
Deputi Bidang SDM Aparatur 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) Setiawan 
Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya 
akan mencarikan solusi mengenai 
guru honorer. Salah satu 
permasalahan yang terjadi pada guru 
honorer adalah upah yang tidak layak, 
yaitu Rp300.000 per bulan."Ketika 
permasalahan muncul, ini salah 
satunya kok masih ada diberikan 
penghasilan Rp300 ribu?" kata 
Setiawan, di Kantor Kementerian 
PAN-RB, Jakarta.Dia menjelaskan, 
guru honorer yang diangkat resmi 
seharunya penghasilannya sesuai 
Upah Minimum Regional (UMR) 
wilayah. Dia pun mempertanyakan 
proses perekrutan guru honorer yang 
masih mendapat upah rendah.
"Tidak mungkin guru honorer yang 
diangkat resmi penghasilannya 
rendah," tuturnya.
4. Penghapusan Pegawai Honorer 

Diberikan Waktu 5 Tahun
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 
memberikan masa transisi kepada instansi 
pemerintah selama 5 tahun untuk 
membenahi formasi Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di lingkungannya. Ini dalam rangka 
rencana penghapusan tenaga honorer.
"Masa transisi 5 tahun ini untuk merapikan, 
kalau tidak akan terus masalah," kata 
Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian 
PAN RB Setiawan Wangsaatmaja, di 
Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Selama lima tahun masa transisi, dia ingin 
tiap instansi pemerintah melakukan 
peninjauan kembali hal-hal yang sudah 
dilakukan. Masa transisi ini harus 
dimanfaatkan sebagai waktu menata 
kembali formasi pegawai sesuai 
kebutuhan.
5. Pemda Tak Ingin Tanggung Gaji 
Pegawai Honorer
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) 
Tjahjo Kumolo mengungkapkan kendala 
pengangkatan tenaga kerja honorer 
menjadi PNS. Salah satunya adalah 
keengganan pemerintah daerah (pemda) 
menanggung gaji tenaga honorer usai 
diangkat menjadi PNS.Menteri Tjahjo 
menjelaskan, pengangkatan tenaga kerja 
honorer menjadi PNS harus berdasarkan 
usulan Pemda. Setelah disetujui, 
pembayaran gajinya merupakan tanggung 
jawab pemda, namun pemda justru 
meminta hal itu menjadi kewajiban pusat.
"Yang mengusulkan tenaga honorer itu 
daerah, tapi kan pada masa sekarang ini 
daerah tidak mau bayar. Problemnya 
daerah tidak mau (tanggung gajinya), 
mintanya pusat yang bayar," kata dia, di 
Hotel Bidakara, Jakarta.Dia 
mengungkapkan, pemda menolak 
membayar gaji karena beranggapan hal itu 
merupakan kewenangan pemerintah pusat 
sebagai pusat anggaran. "Pusat kan yang 
punya uang bukan kami (pemda), kami 
hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, 
dan sebagainya," ujarnya.Dia 
mengungkapkan, selama ini banyak 
pemda yang melakukan tes pengangkatan 
tenaga kerja honorer. Namun setelahnya, 
selalu terkendala masalah pembayaran 
gaji.

Nilai IPK tinggi dari perguruan tinggi 
ternama akan membuat CV kamu 
mudah "dilirik". Namun, di tengah 
ketatnya persaingan bisnis, ada 
penilaian lain yang membuat mahasiswa 
pintar bisa tersaingi oleh kandidat lain. 
Melansir Rencanamu.id, kasus 
mahasiswa dengan nilai IPK tinggi 
namun tak beruntung saat melamar 
kerja sangat mungkin terjadi. Alasannya 
bukan karena kompetensi, melainkan 
akibat sejumlah kesalahan. Berikut 
sejumlah kesalahan yang bisa membuat 
mahasiswa sulit mendapatkan 
pekerjaan. 
1. Pasang standar gaji terlalu tinggi Dari 
hasil observasi ke bagian SDM dan 
pemimpin perusahaan, Rencanamu 
menyimpulkan bahwa hampir semua 
perusahaan menetapkan gaji yang sama 
untuk fresh graduate, tanpa pandang 
IPK atau prestasi di kampus. Jadi, kalau 
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pelamar memasang standar gaji yang 
lebih tinggi dan memilih tidak mau 
bernegosiasi hanya karena nilai IPK 
tinggi, kemungkinan akan lebih sulit 
diterima bekerja. Menetapkan gaji di 
atas rata-rata bisa membuat kamu kalah 
saing dengan kandidat dengan IPK yang 
tak jauh beda namun bersedia 
negosiasi. 
2. Pengalaman magang kurang 
berkesan Selama magang mungkin 
kamu akan diminta scan dokumen, 
membungkus goodie bag, atau diminta 
mendokumentasikan kegiatan 
perusahaan. Walau terkesan "receh", 
namun pengalaman magang adalah 
pintu gerbang untuk mendapat 
pekerjaan. Bisa jadi, pekerjaan "receh" 
tersebut adalah cara perusahaan 
menilai komitmen kamu terhadap suatu 
pekerjaan yang diberikan, apapun 
jenisnya. Kalau saat magang kamu 
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yang dibutuhkan setiap instansi."Bagi 
tenaga honorer yang masih memenuhi 
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sudah menolak pekerjaan yang kamu 
anggap terlalu “sepele” dan memberi 
kesan buruk, bisa jadi perusahaan tak 
akan memberi rekomendasi baik. 
Sebaliknya, jika kamu cekatan saat 
magang, perusahaan tak akan segan 
menawarkan posisi lowong saat kamu 
lulus nanti. 
3. "One man show" 
Kamu mungkin tipe yang sangat hebat 
dalam mengerjakan tugas kampus, 
tetapi bila menyangkut pekerjaan 
kantor, kamu tak bisa "one man show" 
alias bekerja sendirian. Biasanya 
kemampuan bekerja sama ini akan 
dinilai melalui sesi interview dan 
psikotes. 
Orang yang tak bisa diajak bekerja 
sama umumnya rentan timbulkan 
konflik, sehingga berpotensi ditolak 
oleh perusahaan. 4. Komunikasi buruk 
Walaupun super pintar, ada orang 
yang kemampuan komunikasinya 
buruk, seperti kata-kata yang tidak 

"disaring" saat menanggai, suka 
memaksakan pendapat, dan lebih senang 
bertengkar ketimbang menerima 
pendapat yang tak sejalan. Sama seperti 
poin sebelumnya, kemampuan 
berkomunikasi juga bisa dinilai pada saat 
wawancara kerja atau psikotes. 
Singkatnya, sebaik apapun hasil 
pekerjaanmu, komunikasi yang buruk bisa 
membuat performa dinilai minus. 
5. Perilaku di media sosial Tak kalah 
penting, di era digital pihak HRD atau 
SDM kerap mengecek media sosial milik 
calon karyawan. 
Di media sosial, orang cenderung menjadi 
diri sendiri, maka dengan cara itulah 
perusahaan melihat bagaimana sikap asli 
kamu dalam bersosialisasi. Banyak 
perusahaan yang enggan menerima 
karyawan yang kerap mengujar 
kebencian, SARA, maupun berkata kasar 
di media sosial. Sebab, perilaku ini bisa 
saja terjadi di dunia nyata dan 
menyebabkan konflik di tempat kerja.
 

Sekjen partai penguasa, Hasto 
Kristiyanto berada di pusaran kasus 
suap mantan anggota KPU, Wahyu 
Setiawan. Dalam statusnya sebagai 
saksi, Hasto telah dipanggil KPK, Jumat 
(24/1).
Melihat lebih dekat ke internal PDIP 
pasca terkuatnya kasus suap tersebut, 
beberapa kader gusar dengan aksi KPK 
menangkap dua mantan caleg yakni 
Saeful Bahri dan Agustiani Tio. Satu 
caleg PDIP lainnya, Harun Masiku, 
dimasukkan dalam daftar buronan. Citra 
partai jadi taruhan.PDIP terbelah 
menyikapi sengkarut kasus pengurusan 

PDIP Terbelah Karena Suap

pergantian kursi anggota DPR dari 
almarhum Nazaruddin Kiemas yang 
diinginkan Harun Masiku di dapil Sumsel 
I. Petinggi PDIP, Puan Maharani disebut 
ikut gusar melihat manuver partai 
banteng di bawah komando Hasto 
Kristiyanto.Satu sumber merdeka.com di 
internal PDIP mengungkap kegusaran 
Puan atas kasus yang mencoreng wajah 
partai. Namun dia tak bisa berbuat 
banyak. Sebab, ada faksi lain yang tak 
kalah kuat di belakang petinggi partai 
yang disebut terlibat. Lalu Puan 
cenderung memposisikan diri di luar 
partai.

Tanah Air
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"Itu tanyanya ke Partai PDI 
Perjuangan. Bukan ke Ketua DPR," 
kata Puan saat ditanya tentang kasus 
Harun Masiku ditemui di Yogyakarta, 
20 Januari lalu.
1.Kandang Banteng Terbelah
Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto 
mengakui, kandang banteng terbelah 
menyikapi kasus Harun Masiku. 
Namun, kata Bambang, dalam 
sebuah organisasi, perdebatan yang 
terjadi jelang pengambilan keputusan 
adalah hal biasa.
Khususnya terkait pembentukan 
badan hukum untuk 'meluruskan' 
derasnya pemberitaan tentang Harun 
Masiku. PDIP bermanuver dengan 
membentuk tim hukum, sowan ke 
Dewan Pers dan polisi. Langkah ini 

dinilai berlebihan. Sejumlah kader PDIP 
menganggap hal ini sebagai sikap yang 
terlalu reaktif.
"Itu biasa. Faksi A, faksi B faksi C, Ada. 
Ada saya yakin di TNI pun ada di Polri 
saya yakin ada (kubu-kubuan)," jelas 
Bambang di DPR.
Bambang juga menanggapi adanya 
orang-orang yang tak suka dengan 
keputusan PDIP yang seolah membela 
habis-habisan sang Sekjen dalam perkara 
ini. Termasuk kabar Puan Maharani yang 
tak berada di belakang Hasto.
Sekali lagi Bambang menegaskan, 
perbedaan hal yang lumrah. Tapi ketika itu 
sudah menjadi sebuah keputusan 
organisasi, maka semua harus dijalankan. 
Mau tidak mau atau suka tidak 
suka."Kalau itu (ada yang tidak suka 

keputusan) misalnya subjektif sangat 
mungkin, tetapi itu tidak mengurangi 
kalau dia diperintah kemudian berhenti. 
Misal anggap si X enggak cocok dengan 
keputusan partai misal pak sekjen, tapi 
kita pasti ikut," lanjut Bambang.
Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Andreas 
Hugo Pareira membantah partainya 
reaktif menanggapi kasus Harun Masiku. 
Dia mengatakan, tim hukum dibentuk 
untuk melawan upaya framing yang 
dilakukan pihak tertentu untuk 
menyudutkan PDIP.
Dia melihat ada opini yang hendak 
dibentuk bahwa PDIP melawan KPK. Hal 
ini yang perlu diluruskan. Hal itulah yang 
menjadi salah satu fungsi tim hukum.
"Ada framing begini-begini, ini bahaya. 
Kejahatan framing itu berbahaya," jelas 
Andreas.

Sementara Politikus senior PDIP, 
Effendi Simbolon ogah menanggapi 
perkara Harun Masiku yang membelit 
sejumlah caleg partainya. Effendi 
dikenal keras berseberangan dengan 
internal PDIP.
Kali ini, Effendi lebih memilih diam. Dia 
tak berminat mengomentari kasus ini. 
Memilih untuk berlalu saat ditanya 
tentang kasus tersebut.
2.Bu Tio yang Terkenal
Agustiani Tio Fridelina, bikin geger 
internal PDIP. Namanya memang tak 
banyak dikenal publik. Tapi dikenal baik 
di internal partai banteng sebagai 'orang 
dekat' Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 
Tio, sapaan karibnya, terjaring operasi 
KPK dalam kasus suap eks anggota 
KPU Wahyu Setiawan.
Sumber di PDIP mengatakan, pola 
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permainan meminta uang kepada 
sejumlah kader di daerah itu kerap 
dilakukan Tio dan telah diketahui 
banyak kader.
Salah satu contohnya di Pilkada 
serentak 2018. Tio disebut menjanjikan 
si calon kepala 
daerah menang di 
pilkada ulang. Namun 
hasilnya tetap 
kalah."Uangnya 
diambil, calonnya 
tetap kalah," kata 
sumber ini.Hasto 
berkali-kali 
membantah terlibat 
dalam pusaran suap 
yang melibatkan Tio, 
Wahyu Setiawan, 
Harun Masiku dan 
Saeful Bahri. Saat 
hendak dikonfirmasi 
tentang permainan 
Tio, Hasto menolak 
menjawab.Dia hanya 
ingin menjawab 
pertanyaan seputar 
keterangan di KPK 
sebagai saksi Saeful. 
Dalam pemeriksaan, 
setidaknya ada 24 
pertanyaan yang 
dilontarkan penyidik 
kepada orang nomor 
dua di partai penguasa itu."Cukup saya 
sudah berikan, kita percayakan pada 
proses hukum dan saya datang 
dengan sebuah niat baik," kata Hasto 
di KPK.
3.Calo dan Makelar Bikin Resah
Fenomena jual nama di kalangan PDIP 
memang kerap terjadi. Hal itu diakui 
Sekretaris Fraksi PDIP di DPR 
Andreas Hugo Pareira. Dia menilai, 
praktik ini bisa dibilang pemerasan dan 
sering terjadi. Petinggi partai dibuat 
resah.Contohnya di Pilkada. Dengan 
modus mencari tahu calon yang 
potensial akan diusung partai. 
Kemudian tanpa komando partai, si 
calo menemui calon tersebut dan 
meminta sejumlah uang.Dia 
menceritakan saat Pilgub Jawa Barat 
2018. Si calo mendengar calon 

potensial yang akan diusung, kemudian 
menghadap. Mengiming-imingi 
rekomendasi dengan bayaran sejumlah 
uang."Kalau itu banyak. Dengar-dengar 
terus mereka jual-jual di luar. Pusing kita. 
Ketika saya di DPP dulu tiap mau Pilkada 
itu. Di sini juga banyak. Janjikan ini lah. 

Kalau dia 
ngomong sama 
saya. Kalau ada 
orang yang 
datang atas nama 
DPP. Dia pergi 
peras orang, 
terus dia pergi 
minta orang uang 
terus kemudian 
tidak dapat. 
Orang pikir kita 
yang minta," jelas 
Andreas.Dikonfir
masi soal benar 
tidaknya Tio 
bermain atas 
kendali petinggi 
partai, Andreas 
tidak menjawab 
secara lugas. 
Hanya saja, dia 
merasa aneh 
dengan modus 
yang terjadi 
dalam kasus 
Harun Masiku 

ini.Sebab, secara logika, sudah tidak ada 
celah lagi untuk melakukan suap. Karena 
itu, dia heran, untuk apa memberikan 
uang."Saya kalau pikir-pikir, buat apa sih 
harus bayar lagi. Dia kita sudah kasih dia 
kesempatan jadi PAW. Terus harus suap 
lagi KPU untuk dia. Kalau dia mau bayar 
dari uang dia pasti," kata Andreas.Dalam 
sidang etik DKPP, tersangka eks Anggota 
KPU, Wahyu Setiawan bahkan secara 
gamblang menyebut tiga Caleg PDIP 
yakni Tio, Saeful dan Donny Tri Istiqomah 
sebagai makelar.Ketiga orang itu 
ditangkap saat operasi tangkap tangan 
KPK. Hanya Donny yang tidak ditetapkan 
tersangka oleh KPK, karena profesinya 
sebagai advokat.Dalam sidang itu, Wahyu 
mengklaim telah menyatakan tak bisa 
melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) 
Riezky Aprilia dengan Harun Masiku. 

Bahkan, dia mengatakan telah meminta 
Ketua KPU Arief Budiman untuk 
menghubungi Harun, 
menyatakan KPU tak 
bisa mengeksekusi 
surat dari PDIP.
"Yang saya maksud 
makelar ya tiga orang 
yang menemui saya, 
karena saya 
menyampaikan ini 
prinsipnya tidak bisa. 
Tapi ada orang-orang 
yang memperjuangkan 
itu dengan berbagai 
cara. Itulah makna 
makelar yang saya 
sampaikan," ujar 
Wahyu, Rabu 15 
Januari saat jalani 
sidang DKPP.Wahyu 
sendiri menyatakan 
dirinya dalam posisi 
sulit. Sebab, dia 
mengenal baik Tio, 
Donny dan Saeful. 
Karena itu, terpaksa 
bertemu dengan 
mereka meski mengakui akan 
melanggar kode etik sebagai anggota 
KPU."Ketua kalau ketua bisa 
berkomunikasi dengan Harun tolong 

disampaikan bahwa permintaan PDIP 
melalui surat tidak mungkin bisa 

dilaksanakan, kasihan Harun," 
kata 
Wahyu.
Sementa
ra KPK, 
tidak 
mau 
menjelas
kan 
tentang 
peran Tio 
yang 
dikabar 
sebagai 
seorang 
pemain 
lama di 
PDIP. 
Sebab, 
menurut 
KPK, hal 
itu sudah 
masuk ke 
dalam 
materi 
penyidika
n.

"Tentang materi pemeriksaan, belum 
bisa saya sampaikan," tulis Jubir KPK 
Ali Fikri saat dikonfirmasi merdeka.com.
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Donny Andy S Saragih ditunjuk 
sebagai Direktur Utama PT 
Transjakarta menggantikan Agung 
Wicaksono. Penunjukan itu 
berdasarkan rapat umum pemegang 
saham luar biasa (RUPSLB) PT 
Transjakarta pada Kamis (23/1) lalu.
Ternyata Donny berstatus terpidana 
kasus penipuan. Ia terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana penipuan 
secara berlanjut. Ombudsman pun 
langsung bergerak cepat untuk 
menyelidiki maladministrasi dalam 
pengisian jabatan Donny sebagai Dirut 
baru Transjakarta.
Baru beberapa hari menjabat, 
Pemprov DKI akhirnya memutuskan 
untuk membatalkan Donny sebagai 
Dirut Transjakarta. Berikut ini rekam 
jejak, Donny Andy S Saragih, 
terpidana kasus penipuan:
1.Terbukti Melakukan Penipuan
PN Jakarta Pusat telah menyatakan 
Donny dan koleganya terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penipuan 
secara berlanjut.
"Menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa I PORMAN TAMBUNAN als 

Baru Naik Langsung Turun

ANDI TAMBUNAN als ANDI II. DONNY 
ANDY SARMEDI SARAGIH, oleh karena 
itu dengan pidana penjara masing-
masing selama 1 (satu) tahun," bunyi 
putusan dengan nomor perkara 
490/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst.
2.Tahanan Kota
Dalam putusan dengan nomor perkara 
490/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst. Hakim 
menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani Para 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan.
"Menetapkan agar Para Terdakwa tetap 
ditahan dalam tahanan kota," tulis 
putusan itu.
3.Barang Bukti
Dalam kasus ini, sejumlah barang bukti 
diperoleh, antara lain, uang senilai Rp20 
juta, uang dalam bentuk USD senilai 
1.000 dolar. Kemudian, uang tunai 
pecahan Rp50.000,- senilai 
Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). 
Hakim memutuskan uang tersebut 
dikembalikan kepada Gusti Terkelin 
Soerbakti.
Selain uang, ada juga 1 unit mobil Toyota 
Fortuner dengan Nopol B 483 DAS 
warna silver metalik. "Membebankan 

kepada para Terdakwa untuk membayar 
biaya dalam perkara ini masing-masing 
sejumlah Rp5.000," kata hakim.
4.Hukuman Diperberat
Selanjutnya Donny dan Andi 
selanjutnya mengajukan upaya kasasi 
ke Mahkamah Agung. Dalam putusan 
kasasi nomor 100 K/PID/2019 pada 12 
Februari 2019, majelis hakim menolak 
permohonan kasasi Donny dan Andi.
Hakim malah memperberat hukuman 
pidana penjara kepada keduanya 
masing-masing menjadi 2 tahun.
5.Diduga Melakukan Maladministrasi
Sementara itu, Anggota Ombudsman 
DKI Jakarta, Teguh P Nugroho 
menjelaskan, awalnya mendapatkan 

laporan dari masyarakat terkait dugaan 
maladministrasi yang dilakukan Pemprov 
DKI. Ombudsman telah melakukan 
pelacakan awal atas laporan tersebut.
"Sesuai dengan Pergub, pengangkatan 
pejabat BUMD di lingkungan ada 
kewajiban bahwa calon pejabat BUMD 
tidak dalam proses pemidanaan dalam 
waktu sekurangnya lima tahun. Nah 
Donny ini sedang dalam masa tahanan," 
tegas Teguh.
Ombudsman menduga ada 
maladministrasi yang dilakukan Pemprov 
DKI dalam hal ini Dewan Pengawas 
BUMD. Peraturan Gubernur (Pergub) 
Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang 
Tata Cara Pengangkatan dan 

Tanah Air
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Pemberhentian Direksi BUMD dan 
Perusahaan Patungan.
"Dugaannya Pemprov DKI lalai tidak 
melakukan tracking terhadap calon 
pejabat BUMD," kata 
Teguh.
6.Penunjukan Dirut 
Transjakarta Dibatalkan
Pemprov DKI Jakarta 
membatalkan 
penunjukan Donny 
Andy Saragih sebagai 
Direktur Utama (Dirut) 
PT Transportasi Jakarta 
(Transjakarta). Donny 
tercatat terpilih sebagai 
Dirut Transjakarta 
sejak, Kamis, 23 
Januari 2020.
Kepala Badan Pembinaan BUMD 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Faisal 
Syafruddin menyatakan pembatalan itu 
sudah berdasarkan mekanisme 
keputusan para pemegang saham di 
luar Rapat Umum Pemegang Saham 

PT Transjakarta.
“Pembatalan ini dilakukan karena Donny 
Saragih, yang selama ini menjabat 
sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi 

Kota Jakarta (2017-
2022), terbukti telah 
menyatakan hal yang 
tidak benar untuk 
kepentingannya dalam 
mengikuti proses 
seleksi sebagai direksi 
BUMD," kata Faisal 
dalam keterangan 
pers, Senin 
(27/1).Karena hal itu, 
Faisal menyatakan 
untuk mengisi 
kekosongan Dirut PT 
Transjakarta digantikan 

oleh Direktur Teknik dan Fasilitas PT 
Transjakarta Yoga 
Adiwinarto."Mengangkat saudara Yoga 
Adiwinarto sebagai Pelaksana Tugas 
Direktur Utama PT Transjakarta," 
jelasnya. 
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Pemberhentian Direksi BUMD dan 
Perusahaan Patungan.
"Dugaannya Pemprov DKI lalai tidak 
melakukan tracking terhadap calon 
pejabat BUMD," kata 
Teguh.
6.Penunjukan Dirut 
Transjakarta Dibatalkan
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tercatat terpilih sebagai 
Dirut Transjakarta 
sejak, Kamis, 23 
Januari 2020.
Kepala Badan Pembinaan BUMD 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Faisal 
Syafruddin menyatakan pembatalan itu 
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untuk mengisi 
kekosongan Dirut PT 
Transjakarta digantikan 
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Universitas Katolik Parahyangan 51. 
Universitas Katolik Soegijapranata 52. 
Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya 53. Universitas Kristen Duta 
Wacana 54. Universitas Kristen Petra 
55. Universitas Kristen Satya Wacana 
56. Universitas Lambung Mangkurat 
57. Universitas Lampung 58. 
Universitas Mercu Buana 59. 
Universitas Muhammadiyah Malang 
60. Universitas Muhammadiyah Prof 
Dr Hamka 61. Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara 62. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
63. Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta 64. Universitas 
Mulawarman 65. Universitas 
Multimedia Nusantara 66. Universitas 
Muslim Indonesia 67. Universitas 
Nasional 68. Universitas Negeri 
Gorontalo 69. Universitas Negeri 
Makassar 70. Universitas Negeri 
Malang 71. Universitas Negeri Medan 
72. Universitas Negeri Padang 73. 
Universitas Negeri Semarang 74. 
Universitas Negeri Surabaya 75. 
Universitas Negeri Yogyakarta 76. 

Universitas Pancasila 77. Universitas 
Pasundan 78. Universitas Pembangunan 
Nasional Veteran Jawa Timur 79. 
Universitas Pendidikan Ganesha 80. 
Universitas Pendidikan Indonesia 81. 
Universitas Pertahanan 82. Universitas 
Presiden 83. Universitas Riau 84. 
Universitas Sam Ratulangi 85. Universitas 
Sebelas Maret 86. Universitas Sriwijaya 
87. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
88. Universitas Sumatera Utara 89. 
Universitas Surabaya 90. Universitas 
Syiah Kuala 91. Universitas Tanjungpura 
92. Universitas Tarumanagara 93. 
Universitas Telkom 94. Universitas Trisakti 
95. Universitas Udayana 
Dari 95 kampus/institusi di atas apakah 
ada yang kamu pilih. 
Jika ada segera persiapkan diri untuk ikut 
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dari 
berbagai jalur masuk pendaftaran. 
Bisa melalui Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri ( SNMPTN) 
2020, 
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri ( SBMPTN) 2020, atau seleksi 
mandiri tiap kampus.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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