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 Indonesia kembali ramai, nggak 
hanya karena 
wabah virus 
corona di 
Wuhan yang 
akhirnya atas 
dasar 
kemanusiaan 
kita jemput 
saudara-
saudara kita 
kembali ke 
tanah air. Lalu 
seperti nggak 
mau kalah 
manusiawinya 
Fachrul Razi 
Menteri Agama (Menag) datang 
dengan wacana memulangkan 600 
orang WNI eks-ISIS (Islamic State of 

Iraq and Suriah) kembali ke tanah air. 
Sebanyak 660 
anggota ISIS eks 
warga negara 
Indonesia tengah 
berusaha untuk 
bisa masuk ke 
Indonesia. 
Mengapa mereka 
kita sebut eks 
WNI? Karena 
mereka telah 
dengan sengaja 
dan terang-
terangan atas 
kemauan sendiri 
menanggalkan 

kewarganegaraannya, serta membakar 
semua dokumen termasuk pasport. 

STOP Pemulangan 
ISIS
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Mereka telah kehilangan 
kewarganegaraan Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 23 UU 
Kewarganegaraan 2016 huruf (d) 
menyebutkan kehilangan 
kewarganegaraan disebabkan karena 
masuk dalam dinas tentara asing tanpa 
izin terlebih dahulu dari Presiden. 
Sementara huruf (f) menyebutkan 
secara sukarela mengangkat sumpah 
atau menyatakan janji setia kepada 
negara asing atau bagian dari negara 
asing tersebut. Jelas ya, mereka atas 
kemauan sendiri telah menyatakan 
bukan sebagai warga negara Indonesia, 
maka kewarganegaraan WNI yang 
bergabung dengan Negara Islam Irak 
dan Suriah atau ISIS otomatis gugur. 
Terlebih lagi, mereka sudah tidak 
mengakui sebagai warga negara 
Indonesia dan mereka bukan eks ISIS, 

tetapi ISIS itu sendiri. Lalu dengan 
demikian apakah Indonesia dengan begitu 
saja akan membuka tangan menerima 
paham dan anggota ISIS masuk ke 
Indonesia? Lemah sekali kedaulatan dan 
hankam Indonesia, jika dengan mudahnya 
menerima anggota ISIS masuk, meskipun 
mereka bekas warga negara Indonesia. 
Buya Syafii Maarif pernah mengatakan 
ISIS itu rongsokan peradaban Arab yang 
sedang jatuh, dibeli Indonesia. Akankah 
Indonesia dengan mudahnya 
dipermainkan oleh 600 lebih anggota ISIS 
eks WNI? Lantas memelihara 600 lebih 
rongsokan peradaban Arab itu? Sikap 
tegas sangat diperlukan dalam 
menentukan hal ini. Jika dipulangkan 
tentu saja menjadi masalah dan virus baru 
di sini. Apalagi para anggota ISIS eks WNI 
itu meninggalkan Indonesia dengan 
kesadaran masing-masing untuk menjadi 
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teroris. Kita sangat mendukung sikap 
pribadi Presiden Joko Widodo, Menko 
Polhukam Mahfud MD, juga beberapa 
tokoh bangsa lain untuk tidak menerima 
kembali anggota ISIS eks WNI kembali 
ke Indonesia, karena itu pilihan mereka 
sendiri. Selain itu juga adanya hukum 
dan UU yang mengatur tentang 
kewarganegaraan. Negara tidak perlu 
berbelas kasihan terhadap anggota 
ISIS meskipun eks WNI, karena negara 
memiliki dasar hukum yang kuat untuk 
menolaknya masuk kembali ke 
Indonesia. Ingat, mereka itu masih 
tetap anggota ISIS kelompok teroris 
yang setiap saat mengancam 
Indonesia. Mereka sudah terang-
terangan menolak Pancasila, UUD 
1945 dan Bhineka Tunggal Ika. 
Mengapa harus diterima kembali, dan 
bahkan mengembalikan status 
kewarganegaraannya? Mungkin ada 
yang mengatakan bahwa banyak WNI 
yang meninggalkan Indonesia tapi bisa 
kembali lagi ke Indonesia. INGAT 
memang banyak WNI dulu yang kabur 
dari Indonesia, tapi bukan karena 
kehendak sendiri. Melainkan paksaan 
atau TERPAKSA karena keselamatan 
nyawa dan keluarga mereka, karena 
adanya kerusuhan politik yang 

memakai isu sara. Mereka yang 
melarikan diri keluar Indonesia karena isu 
sara dan terpaksa melarikan diri keluar 
dari Indonesia. Jika tidak melarikan diri 
mereka akan dibunuh atau yang wanita 
diperkosa. Jadi kasusnya sangat sangat 
berbeda sekali. Mereka dimungkinkan 
memang bisa balik ke Indonesia tapi 
dengan catatan Indonesia sudah aman 
dan tidak ada lagi masalah diskriminasi di 
Indonesia untuk semua golongan dan 
suku. Mereka yang dulu pindah 
kewarganegaraan dikarenakan di 
Indonesia mereka tidak dikasih 
kesempatan untuk membangun 
negaranya dikarenakan mereka minoritas 
yang tidak boleh masuk kedalam tubuh 
pemerintahan. Atau mereka yang pindah 
kewarganegaraan karena mereka 
merasa ilmu mereka tidak dihargai oleh 
pemerintah yang dulu dikarenakan 
banyaknya kasus KKN di negara 
Indonesia. Tapi sejatinya mereka mereka 
ini yang dulu TERPAKSA keluar dari 
Indonesia karena melarikan diri demi 
keselamatan pribadi atau keluarganya itu 
ingin dan masih mencintai negaranya 
sendiri. Jadi bila dipanggil oleh negara 
atau negara ini sudah bebas dari 
diskriminasi dan KKN mereka otomatis 
akan balik ke negara mereka, yang 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

teroris. Kita sangat mendukung sikap 
pribadi Presiden Joko Widodo, Menko 
Polhukam Mahfud MD, juga beberapa 
tokoh bangsa lain untuk tidak menerima 
kembali anggota ISIS eks WNI kembali 
ke Indonesia, karena itu pilihan mereka 
sendiri. Selain itu juga adanya hukum 
dan UU yang mengatur tentang 
kewarganegaraan. Negara tidak perlu 
berbelas kasihan terhadap anggota 
ISIS meskipun eks WNI, karena negara 
memiliki dasar hukum yang kuat untuk 
menolaknya masuk kembali ke 
Indonesia. Ingat, mereka itu masih 
tetap anggota ISIS kelompok teroris 
yang setiap saat mengancam 
Indonesia. Mereka sudah terang-
terangan menolak Pancasila, UUD 
1945 dan Bhineka Tunggal Ika. 
Mengapa harus diterima kembali, dan 
bahkan mengembalikan status 
kewarganegaraannya? Mungkin ada 
yang mengatakan bahwa banyak WNI 
yang meninggalkan Indonesia tapi bisa 
kembali lagi ke Indonesia. INGAT 
memang banyak WNI dulu yang kabur 
dari Indonesia, tapi bukan karena 
kehendak sendiri. Melainkan paksaan 
atau TERPAKSA karena keselamatan 
nyawa dan keluarga mereka, karena 
adanya kerusuhan politik yang 

memakai isu sara. Mereka yang 
melarikan diri keluar Indonesia karena isu 
sara dan terpaksa melarikan diri keluar 
dari Indonesia. Jika tidak melarikan diri 
mereka akan dibunuh atau yang wanita 
diperkosa. Jadi kasusnya sangat sangat 
berbeda sekali. Mereka dimungkinkan 
memang bisa balik ke Indonesia tapi 
dengan catatan Indonesia sudah aman 
dan tidak ada lagi masalah diskriminasi di 
Indonesia untuk semua golongan dan 
suku. Mereka yang dulu pindah 
kewarganegaraan dikarenakan di 
Indonesia mereka tidak dikasih 
kesempatan untuk membangun 
negaranya dikarenakan mereka minoritas 
yang tidak boleh masuk kedalam tubuh 
pemerintahan. Atau mereka yang pindah 
kewarganegaraan karena mereka 
merasa ilmu mereka tidak dihargai oleh 
pemerintah yang dulu dikarenakan 
banyaknya kasus KKN di negara 
Indonesia. Tapi sejatinya mereka mereka 
ini yang dulu TERPAKSA keluar dari 
Indonesia karena melarikan diri demi 
keselamatan pribadi atau keluarganya itu 
ingin dan masih mencintai negaranya 
sendiri. Jadi bila dipanggil oleh negara 
atau negara ini sudah bebas dari 
diskriminasi dan KKN mereka otomatis 
akan balik ke negara mereka, yang 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

dimana mereka lahir dan dibesarkan di 
Indonesia. Mereka masih sangat 
mencintai tanah kelahiran mereka yaitu 
Indonesia. Kasus ini beda sekali dengan 
isis yang faktanya dan terang terang 
bahwa mereka tidak diusir dari negara 
Indonesia. Mereka yang kini menjadi eks 
ISIS meninggalkan tanah air atas 
kemauannya sendiri, dan bermimpi bisa 
mendirikan negara khilafah. Mereka 
merasa di Indonesia tidak akan bisa 
menjadi negara khilafah, maka mereka 
ingin mewujudkannya dan kabur ke 
negara isis atas kemauannya mereka 
sendiri, Mereka pun telah membakar 
paspor Indonesia dengan keangkuhan 
yang luar biasa serta kalau dilihat di 
video mereka memaki maki orang 

Indonesia dan mengancam warga 
Indonesia. Mereka merasa bisa berdiri 
sendiri dengan negara khilafah impian 
mereka. Banyak orang orang seperti 
mereka dulu yang kabur ke negara 
malaysia dan tidak balik lagi karena 
mereka pikir negara malaysia adalah 
negara islam. Tapi mereka salah, Islam 
malaysia adalah islam yang moderat dan 
sudah jauh dari wahabi, yang mana 
semua golongan disana sama. Tidak ada 
diskriminasi. Minoritas bisa duduk 
dipemerintahan. Tidak ada KKN seperti di 
Indonesia. Di Malaysia semua golongan 
sama derajatnya enggak ada perbedaan. 
Negara boleh menganut dasar Islam, tapi 
cara berpikirnya dan pemerintahannya 
demokratis dan sejajar. Dipikir saja 
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dimana logikanya jika kita membawa 
kembali mereka pulang ke tanah air 
sementara alasan kepergian mereka 
saja dulu karena mimpi negara khilafah 
dan ingin menjadi teroris. Melihat apa 
yang sudah mereka lakukan selama 
berada di Suriah, maka bukankah 
seharusnya mereka sudah kehilangan 
kewarganegaraan secara otomatis 
menurut UU No 12 tahun 2006, bab IV 
pasal 23. Bukankah, kita harus 
menjunjung tinggi hukum yang sudah 
kita sepakati? Harusnya, mereka ini 
sudah bukan lagi WNI alias sudah 
bukan Warga Negara Indonesia lagi. 
Nggak ada urusannya dengan republik 
ini. Mereka ini sebenarnya bukan 
kepulangan WNI, kalimat yang lebih 
tepat itu adalah 'kedatangan anggota 
ISIS eks WNI'. Karena benar mereka 
sekarang memang sudah anggota ISIS 
atau kewarganegaraan ISIS. Faktanya 
benar, mereka pernah menjadi warga 
negara Indonesia, tapi itu dulu. 
Sekarang mereka sudah tanggalkan dan 
sudah berikrar menjadi warga ISIS. 
Maka, mereka bukan warga negara 
Indonesia, jika dia pergi ke Indonesia, 
maka istilahnya bukan 'pulang' tapi 
'datang'. Kalau ini bisa kita sepakati, 
begitu juga dengan petinggi-petinggi 
negeri ini, terkhusus Menag dan BNPT, 

maka yang pertama mereka harus mulai, 
yaitu mengubah kalimat yang akan 
mereka sampaikan di depan publik. 
Pastikan perbedaan kepulangan dan 
kedatangan. Kedua, dengan itu, mereka 
diharapkan dapat memberikan keputusan 
yang lebih tepat mengenai wacana 
kedatangan ISIS eks WNI tersebut. Tidak 
ada kewajiban kita untuk menerima 
kedatangan ISIS ke negara ini. Tidak ada 
beban kemanusiaan di sana, tidak ada 
alasan 'untuk kepentingan kemanusiaan' 
di sana, karena jelas mereka adalah 
musuh negara-negara yang berdaulat. 
Mereka sudah dengan keji memporak-
porandakan negara-negara yang 
sebelumnya relatif aman dan tenteram. 
Mereka meluluhlantakkan sistem negara, 
tatanan sosial dan kerukunan antar umat 
di dalam negara itu. Bahkan sesama 
negara muslim pun mereka porak 
porandakan. Mereka sudah menjadikan 
sesama warga negara saling baku 
hantam, saling membinasakan. Mereka 
sudah menyebabkan sesama anggota 
keluarga saling membenci dan saling 
mengkafirkan. Maka, jelas mereka sudah 
tidak sepaham dengan negara Indonesia 
yang warganya sangat cinta perdamaian 
dan penuh persaudaraan. Jadi, ngapain 
kita repot mikirin mereka! Dan, kata 'eks 
ISIS' juga masih perlu pembahasan 
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panjang. Sulit membuktikan bila ada 
yang mengaku eks ISIS, mantan ISIS, 
bukan anggota ISIS lagi, karena ISIS 
itu adalah ideologi, hanya orang itu 
dan Tuhannya yang tahu apakah dia 
eks atau masih warga ISIS. Bisa saja 
dia berkata mantan ISIS, tapi pola 
pikirnya, cita-citanya, masih sama 
persis dengan anggota ISIS yang lain. 
Sama dengan kalau kamu mengaku 
beragama, tapi kamu tidak 
menjalankan apa yang diajarkan oleh 
Tuhan kamu. Itu sama saja kamu 
sendiri melecehkan Tuhanmu, 
manusia tidak mampu membuktikan 
apakah kamu masih beragama atau 
tidak. Nggak zamannya, dan nggak 
perlu jadi naif mencoba berperan 
menjadi “malaikat” penyelamat dengan 
berasumsi manusia bisa bertaubat. 
Benar manusia bisa bertaubat, tetapi 
jangan lupa manusia juga bisa tidak 

bertaubat, bahkan lebih sadis dari yang 
dulu. Karena dia merasa pasti diampuni. 
Dan yang lebih ngeri mereka bisa dan 
bahkan mencari pengikut. Buat menag 
dan para petinggi yang mau 
memulangkan warga ISIS. Jangan sok 
sokan mau menyembuhkan penyakit 
teroris mereka, karena jangankan 
menyembuhkan eks kombatan ISIS yang 
sudah bertahun-tahun berperang dan 
berjihad, yang di depan mata saja enggak 
sanggup dihapuskan. Yang teriak teriak 
kafir dan memerangi orang-orang eks HTI 
saja kalian tak mampu kok. Yang kaum 
intoleran di dalam negeri saja tidak 
mampu dihilangkan atau diberantas, ini 
kok mau tambah masalah lagi. Jadi stop 
mengenakan jubah malaikat atas nama 
kemanusiaan. Ingat isis adalah teroris, 
Teroris itu pahamnya cuman satu yaitu 
bunuh yang tidak sepaham dengan 
mereka. Semua negara di dunia menolak 

dan semua negara mengakui isis 
teroris. Terorisme sudah ditetapkan 
sebagai extra ordinary crime 
(kejahatan luar biasa). Bahkan dunia 
internasional pun menyatakan sebagai 
crime against humanity (kejahatan 
terhadap kemanusiaan). Walaupun di 
Indonesia sedikit agak telat responnya 
dikarenakan di Indonesia sudah 
tumbuh berkembang terorisnya. 
Teroris itu Ibarat sebuah misteri, satu 
benih mati dan tumbuh seribu, tidak 
ada seorangpun yang bisa menjamin 
kapan berakhirnya ideologi kekerasan 
ini. Bagi sebagian besar warga dunia, 
terorisme merupakan predator yang 
sangat menakutkan. Bukan saja 
mengakibatkan ratusan nyawa 
melayang, tapi juga berimbas pada 
semua aspek kehidupan. Begitu 
bahayanya “virus terrorism” ini, 
sehingga semua lapisan bisa terkena. 

Dr Azhari, Noordin M. Top, mereka itu 
bukan orang bodoh / tak berpendidikan! 
Masih ingatkah publik akan aksi terorisme 
tiga bom sekaligus pada gereja di 
Surabaya tahun 2018? Itu juga dilakukan 
oleh orang yang berpendidikan tinggi. 
Juga aksi terorisme pada akhir tahun 
2019, yang di sutradarai oleh Abdul 
Basith seorang motivator dan juga dosen 
IPB. Itu bukti bahwa terorisme bisa 
menjangkiti siapapun (termasuk para 
intelektual). Bahkan Ali Imron (ex teroris 
bom Bali) pun menyatakan… Hanya 
cukup 2 jam saja bisa membuat orang 
awam jadi seorang teroris! Bukankah itu 
sama dahsyatnya dengan penyebaran 
virus Corona, SARS dll? Ibarat virus, 
mereka bisa membuat pertahanan diri 
dengan “mengkristal" / tidur sejenak 
(sebagai pertahanan diri sementara). Dan 
strategi ini memang menjadi “opsi 
terakhir” dari para petinggi ISIS. Mereka 
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memerintahkan semua anggota (dan 
simpatisan) untuk berbaur kembali 
kepada masyarakat… Menghimpun 
kekuatan kembali, berkonsolidasi 
kembali. Asal tahu saja di timur tengah 
asal negara ISIS lahir sudah tidak ada 
tempat lagi alias diusir. Nah kemana 
mereka akan lari. Satu satunya negara 
yang masih bisa ditempati oleh mereka 
dengan alasan agama cuman 
Indonesia. Karena mereka tahu di 
Indonesia masih banyak orang orang 
yang mau dibodohi dengan alasan 
agama untuk membuat rusuh dan 
mendirikan negara agama. Supaya 
pada saat momentum yang tepat, bisa 
menghimpun kekuatan baru, dan 
beraksi kembali. Jejak digital 

mengungkap bahwa rentetan aksi 
terorisme tak terlepas dari background 
para ex kombatan yang pulang ke tanah 
air. Mereka tentu masih fresh dengan 
ideologi radikal dan ilmu-ilmu / teknik 
perang. Kalau anda lupa, ingat semua 
teroris yang balik ke Indonesia, hampir 
semuanya bikin masalah dan 
menyebabkan teror serta kerusuhan di 
Indonesia. (lihat kasus teror di Indonesia 
selama ini). Mereka sangat mudah 
tersulut melihat situasi / kondisi yang 
mereka anggap bertentangan dengan 
paham mereka. Disitulah bara itu akan 
mudah menjadi api kembali! Tidak ada 
jaminan seseorang yang pernah terpapar 
virus ini bisa berubah! Siapa yang bisa 
menjamin deradikalisasi (ala BNPT) itu 

efektif? Jangan terlalu naif, hanya 
memakai sampel 2-3 orang sebagai 
pembenaran. Sejauh ini tidak ada "anti 
virus" apapun yang mampu mencegah 
virus ideologi radikal. Adalah suatu 
potret nyata bahwa kondisi 
masyarakat dalam 1 dekade ini masih 
sangat labil. Masih banyak kaum 
intoleran yang merasa paling benar, 
yang merasa mayoritas berhak atas 
segalanya. Istilah “mabok agama” 
mungkin paling tepat untuk 
menggambarkan potret kehidupan 
religiusitas masyarakat saat ini. Wujud 
“Persatuan Indonesia” yang dulu kita 
bangun (dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika) terasa “jauh panggang 
dari api”... Ini ditandai dengan 
maraknya kasus intoleransi SARA di 

berbagai daerah. Saat ini wacana 
memasukan 600 warga ex (kombatan) 
ISIS lebih terkesan seperti "memberi 
bensin di tengah bara api yang belum 
padam"... Ini seperti memasukan "para 
carrier virus" ke tengah "core epidemic" 
intoleransi dan radikalisme (yang masih 
merajalela)...Kita tidak perlu 
mencontohkan lagi, karena hampir tidak 
ada satu hari pun (di negara ini) tanpa 
hiruk-pikuk berita tentang intoleransi di 
medsos. Bahkan peristiwa itu sering 
bersifat massive / massa / kelompok 
(bukan sekedar perorangan). Virus 
Corona, SARS tentu mudah terdeteksi 
(karena ada alat deteksi secara ilmiah). 
Tetapi bagaimana dengan deteksi “virus 
radikalisme / terorisme”? Hingga sampai 
saat ini belum ada sistem deteksinya! 
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Kasus kaum intoleran di Indonesia, 
mereka kelihatan baik baik. Tapi mereka 
itu sudah dicuci otaknya sejak kecil 
untuk tidak suka dengan yang tidak 
sepaham dengan mereka. Ada wacana 
mengkhususkan para warga negara 
ISIS yang bergenre wanita dan anak-
anak untuk dipulangkan. Mengingat 
mereka “kaum lemah” (sering 
mendapatkan perlakuan kejam di antara 
kelompok ISIS sendiri). Memang hal ini 
dilematis. Tidakkah pemerintah berpikir 
bahwa ideologi radikal tidak mengenal 
gender dan usia? Adalah sesuatu 
kenaifan bila meyakini ideologi 
terorisme hanya milik / hegemoni 
patriarkis (kaum laki-laki). Bisa dilihat 
teroris yang ditangkap hampir 
semuanya keluarga diikutsertakan. Lalu 
bagaimana jika Indonesia hanya 
“menerima sebagian” dari keluarga 
mereka? Artinya sang ayah ditolak 
masuk NKRI, sedangkan istri-istri dan 
anak-anaknya diterima kembali? 
Tidakkah ini sesuatu yang sangat sulit / 
dilematis? Ataukah menerima 
semuanya (termasuk ayah yang ex 
kombatan aktif) tidakkah ini sangat 
beresiko tinggi?Kalau mau aman 

semuanya tidak boleh masuk ke 
Indonesia. Karena kalau mereka dipisah, 
pasti akan menimbulkan masalah di 
kemudian harinya. Indonesia saat ini 
masih berkubang pada “krisis multi 
dimensional”. Salah satu yang paling 
krusial adalah krisis kerukunan umat 
beragama. Dan akhir-akhir ini juga timbul 
krisis ideologi bangsa (muncul beberapa 
kelompok yang sengaja mengacak-acak 
Pancasila sebagai pondasi negara). 
Justru hal ini bagi kita yang cinta damai 
adalah krusial, serta memiliki kerawanan 
yang sangat serius! Ibarat kapal besar 
sudah bocor disana-sini, kekuatan 
mesinnya juga agak meragukan… tapi 
sang menteri“masih percaya diri” 
menerima para "penumpang gelap" (atas 
nama HAM) yang bisa jadi memicu 
keselamatan awak kapal tersebut… Ini 
ironis sekaligus dilematis! Atau ini hanya 
akal-akalan kaum elite politik saja. Dalam 
rangka menuju 2024, pemerintahan 
Jokowi harus terus direcoki dari dalam. 
Dicap tidak tegas pada kelompok radikal. 
Terus memunculkan kasus-kasus 
diskriminasi dan intoleran. Supaya 
pembubaran HTI kemudian dianggap 
tidak ada gunanya. Pemulangan eks 

kombatan ISIS ini pun bagian dari 
strategi mengatur emosi masyarakat. 
Harapannya, dengan pulangnya 
kelompok radikal ini bisa menjadi 
pendukung mereka untuk pilpres 2024. 
Mereka diajak pulang karena mereka 
sudah dibekali cara cara untuk 
membuat kerusuhan dan teror. Serta 
cara untuk merakit bom. Semakin 
banyak kasus intoleran, pengeboman 
dan sebagainya, akan memunculkan 
keinginan masyarakat pada sosok 
Presiden yang tegas dari kalangan 
militer. Ingat siapa yang dulu kalah 
dalam pilpres kemarin. Dan yang kalah 
kemarin itupun juga setuju kalau eks 
WNI ISIS itu boleh pulang. Presiden 

Jokowi sebagai pribadi (tentunya) 
mengaku dirinya tidak setuju dengan 
kepulangan WNI eks-ISIS tersebut. 
Meskipun dirinya juga mengatakan hal ini 
masih perlu dibahas dalam rapat terbatas 
(ratas). "Kalau bertanya pada saya, ini 
belum ratas lo ya, kalau bertanya pada 
saya, saya akan bilang 'tidak'. Tapi masih 
dirataskan. Kita ini pastikan harus 
semuanya lewat perhitungan kalkulasi 
plus minusnya semuanya dihitung secara 
detail dan keputusan itu pasti kita ambil di 
dalam ratas setelah mendengarkan dari 
kementerian-kementerian dalam 
menyampaikan. Hitung-hitungannya," 
kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta 
Pusat, Rabu (5/2/2020). Menko 
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Polhukam, Mahfud MD pun 
menanggapi kisruh pemulangan warga 
isis ini. Menurutnya, WNI yang sudah 
bergabung dengan ISIS tidak perlu 
dipulangkan karena berbahaya bagi 
negara. Mahfud mengatakan paspor 
para WNI yang menjadi anggota ISIS 
ini bisa dicabut, sehingga mereka tidak 
memiliki status kewarganegaraan. 
"Secara hukum bisa saja paspornya 
dicabut karena ia pergi secara ilegal 
kesana, kan bisa saja. Kita tidak tahu 
apakah mereka punya paspor asli atau 
palsu. Seumpama asli kalau pergi 
secara seperti itu tanpa ijin yang jelas 
dari negara ya mungkin paspornya bisa 
dicabut. artinya dia tidak punya status 
kewarganegaraan," ungkapnya. Ia 
menambahkan jika banyak negara 
belum memulangkan warganya yang 
bergabung menjadi anggota ISIS. "Dan 
dari banyak negara yang punya FTF 
belum ada yang satupun menyatakan 
akan memulangkan. Ada yang selektif. 
Tapi pada umumnya tidak ada yang 
mau memulangkan teroris," imbuhnya. 
Karena mereka tahu bisa membuat 
masalah di kemudian hari. Para WNI 
tersebut bisa menjadi virus yang 
menyebarkan paham radikalnya di 
Indonesia. Kalau dipulangkan itu nanti 
bisa menjadi masalah di sini, bisa 
menjadi virus baru di sini. Karena jelas 
jelas dia pergi ke sana untuk menjadi 
teroris," kata Mahfud di Komplek Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 
(5/2/2020). Jika dipulangkan ke 
Indonesia, mereka harus mengikuti 
deradikalisasi terlebih dahulu, 
sementara proses radikalisasi 
membutuhkan waktu. "Kalau nanti 
habis deradikalisasi diterjunkan ke 
masyarakat nanti bisa kambuh lagi, 
kenapa? karena di tengah masyarakat 
nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi 
nanti dia jadi teroris lagi kan," kata 
Mahfud. Mantan Menteri Pertahanan 
(Menhan) Ryamizard Ryacudu 
berpendapat, ratusan warga negara 
Indonesia yang dideportasi karena 
terlibat Negara Islam Irak dan Suriah 

(ISIS) lebih baik tidak usah kembali ke 
Indonesia. "Enggak usah balik lagi lah. 
Kalau mau berjuang, berjuang saja di 
sana sampai mati," ujar Ryamizard. 
Bahkan, soal alasan mereka kembali 
karena ingin menikah dan sebagainya, 
Ryamizard tidak menerima alasan 
tersebut. Menurutnya, alasan itu bersifat 
dicari-cari. "Alasan itu alasan klasik," 
tegas Ryamizard. Pernyataan ketua PKS 
yang termasuk partai religius Mardani Ali 
Sera, mengatakan Jangan sampai eks 
ISIS pulang, merasa tak diperhatikan 
negara, dan akhirnya kembali lagi menjadi 
teroris. Dari pernyataan itu saja kita sudah 
seolah diberi signal bahwa suatu saat 
kapan pun mereka akan kembali menjadi 
teroris. Kalau tidak ditangani, seperti 
penyakit, tidak sembuh tapi malah 
menular, seperti virus corona, kata 
Mardani. Mengapa sih perlu 
mewacanakan memulangkan anggota 
ISIS eks WNI? Seperti tidak ada hal lain 
yang lebih penting di negeri ini. Biarkan 
saja mereka dengan pilihannya. Justru 
dengan tidak mewacanakan kepulangan 
anggota ISIS eks WNI, setidaknya negara 
tidak terbebani oleh adanya ancaman 
teroris ISIS. Negara juga tidak terbebani 
dengan pengeluaran APBN miliaran untuk 
memelihara teroris yang setiap saat bisa 
terjadi. Kita tidak hanya bisa mengatakan 
kasihan, karena kasihan bagi anggota 
ISIS eks WNI itu sudah tidak ada lagi 
dalam pikirannya. Apa kita tidak kasihan 
dengan para korban yang tidak bersalah 
yang jadi kebiadaban ISIS. Apakah kita 
tidak kasihan dengan masyarakat kita, 
kalau besok isis ini kambuh lagi dan 
membunuh rakyat yang tidak berdosa. 
Mengapa pula negara memusingkan 
pilihan hidup orang lain (anggota ISIS eks 
WNI), sedang mereka sendiri tidak 
mengakui keberadaan negara ini, dengan 
terang-terangan menolak Pancasila, UUD 
1945, dan NKRI. Jangan kita mengingkari 
kenyataan hingga kini saja Indonesia 
masih harus berperang dengan kelompok 
ekstrem sejenis mereka ini. Lihat saja FPI 
yang masih belum sembuh, ngawur 
bermimpi negara bersyariah, dan 

Pancasila bersyariah. Ini saja belum 
bisa diselesaikan oleh negeri ini. Jadi 
ngapain dan untuk apa kita 
menambahkan penyakit baru. Jangan 
terlibat dengan permainan kata dengan 
pembelaan memakai unsur 
kemanusiaan ataupun agama, karena 
dunia juga tahu ISIS jauh dari 
manusiawi, apalagi agama. Satu hal 
yang pasti, bukan Indonesia yang 
meninggalkan mereka, tetapi merekalah 
yang meninggalkan Indonesia. 
Keutuhan negeri ini jauh lebih berharga 
dari mereka yang telah mengkhianati 
negerinya sendiri. Pada saat Ratas 
nanti, jangan bersembunyi di balik 
alasan 'untuk kepentingan 
kemanusiaan'. Jelas mereka sudah 
menunjukkan sikap 'tidak manusia' saat 
membunuh, memperkosa, menjajah 
banyak manusia yang tidak berdosa. 
Jangan pula bersembunyi di balik 
alasan 'hukum negara', karena mereka 
sebelumnya pun tidak mau menerima 
apa yang kita sebut dengan hukum 
bernegara. Biarlah mereka menjadi 
pengurusan negaranya saja. Kita tidak 
berhak mencampurinya. Sama dengan 
kita tidak berhak mencampuri urusan 
negara Malaysia, urusan negara Arab 
Saudi, atau urusan negara Tiongkok. 
Mereka semua adalah negara, sama 
dengan ISiS, kita tidak berhak 
mencampuri urusannya dan urusan 
warga negaranya. Kita sebaiknya tidak 
menarik-narik warga negara ISIS untuk 
menjadi warga negara kita sendiri. Itu 
tidak baik. Dan itu melanggar hukum 
internasional. Sebaliknya kita harus 
dukung mereka berjihad sampai mati 
seperti apa yang mereka cita citakan 
waktu meninggalkan negara Indonesia. 
Kita harus dukung mereka supaya cita 
citanya terkabul. Tapi, kalau mereka 
masih bisa menunjukkan identitas diri 
mereka sebagai warga negara 
Indonesia, bagaimana? Karena, bisa 
jadi, tidak semua dari mereka yang 
sudah terlanjur membakar identitas diri 
mereka sebagai WNI. Di sanalah 
petinggi negeri harus bisa membuktikan 

apakah mereka sudah pernah melakukan 
ikrar, sumpah janji setia kepada ISIS. Bila 
itu bisa dibuktikan, maka negara tidak 
berhak menerima kedatangan mereka. 
Tapi bila dengan alasan kemanusiaan 
buat penjara khusus saja di pulau 
terpencil. Jangan sampai ada yang lolos. 
Kurung mereka seumur hidup. Atau kalau 
mau lebih mudah dan cepat beres, 
tembak mati semuanya. Karena mereka 
ini teroris. Keberaniannya pergi ke Suriah 
dan bergabung dengan ISIS mustahil kita 
maklumi. Maka aneh kalau sekarang 
Menteri Agama begitu repotnya membuat 
pernyataan tak berfaedah. Lalu memberi 
klarifikasi bahwa itu baru sampai pada 
tahap mengkaji. Oleh karena itu supaya 
tidak menjadi penyakit yang tidak bisa 
disembuhkan dan menular kepada 
masyarakat, sebaiknya negara tidak perlu 
menyulitkan diri dengan susah-payah 
memulangkan, karena mereka bukan lagi 
warga negara Indonesia, dan terang-
terangan menolak menjadi warga negara 
Indonesia dengan cara membakar paspor 
mereka sendiri. Bagaimana reaksi dunia 
sampai Indonesia memulangkan anggota 
isis. Yang pertama Indonesia tidak 
dipercaya lagi sebagai negara yang aman 
untuk investasi. Yang kedua Indonesia 
sudah pasti dianggap negara teroris. 
Karena sampai sekarang belum ada di 
dunia, ada sebuah negara yang mau 
menerima negara bekas isis. Jangan 
sampai misi ini hanya menjadi 
pertimbangan naif, yang cuman 
berorientasi politik, promosi jabatan, atau 
sekedar sebuah ego, atau tantangan 
institusi / jabatan, apalagi berorientasi 
kepada penghargaan! Tentu semua 
warga yang waras tak menghendaki 
jeritan dan tangisan pilu itu terulang 
kembali… Cukuplah semua tragedi 
teroris berdarah itu menjadi monumen 
bersejarah! Seyogyanya para pengambil 
kebijakan tersebut merenung dan 
berdoa… Hentikan segala bayangan 
“euforia kesuksesan” yang sedang 
berkecamuk di kepala… Pikirkan dengan 
matang dan bijak, termasuk segala 
resikonya! Pikirkanlah perasaan para 
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Polhukam, Mahfud MD pun 
menanggapi kisruh pemulangan warga 
isis ini. Menurutnya, WNI yang sudah 
bergabung dengan ISIS tidak perlu 
dipulangkan karena berbahaya bagi 
negara. Mahfud mengatakan paspor 
para WNI yang menjadi anggota ISIS 
ini bisa dicabut, sehingga mereka tidak 
memiliki status kewarganegaraan. 
"Secara hukum bisa saja paspornya 
dicabut karena ia pergi secara ilegal 
kesana, kan bisa saja. Kita tidak tahu 
apakah mereka punya paspor asli atau 
palsu. Seumpama asli kalau pergi 
secara seperti itu tanpa ijin yang jelas 
dari negara ya mungkin paspornya bisa 
dicabut. artinya dia tidak punya status 
kewarganegaraan," ungkapnya. Ia 
menambahkan jika banyak negara 
belum memulangkan warganya yang 
bergabung menjadi anggota ISIS. "Dan 
dari banyak negara yang punya FTF 
belum ada yang satupun menyatakan 
akan memulangkan. Ada yang selektif. 
Tapi pada umumnya tidak ada yang 
mau memulangkan teroris," imbuhnya. 
Karena mereka tahu bisa membuat 
masalah di kemudian hari. Para WNI 
tersebut bisa menjadi virus yang 
menyebarkan paham radikalnya di 
Indonesia. Kalau dipulangkan itu nanti 
bisa menjadi masalah di sini, bisa 
menjadi virus baru di sini. Karena jelas 
jelas dia pergi ke sana untuk menjadi 
teroris," kata Mahfud di Komplek Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 
(5/2/2020). Jika dipulangkan ke 
Indonesia, mereka harus mengikuti 
deradikalisasi terlebih dahulu, 
sementara proses radikalisasi 
membutuhkan waktu. "Kalau nanti 
habis deradikalisasi diterjunkan ke 
masyarakat nanti bisa kambuh lagi, 
kenapa? karena di tengah masyarakat 
nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi 
nanti dia jadi teroris lagi kan," kata 
Mahfud. Mantan Menteri Pertahanan 
(Menhan) Ryamizard Ryacudu 
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Indonesia yang dideportasi karena 
terlibat Negara Islam Irak dan Suriah 

(ISIS) lebih baik tidak usah kembali ke 
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pengurusan negaranya saja. Kita tidak 
berhak mencampurinya. Sama dengan 
kita tidak berhak mencampuri urusan 
negara Malaysia, urusan negara Arab 
Saudi, atau urusan negara Tiongkok. 
Mereka semua adalah negara, sama 
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warga negaranya. Kita sebaiknya tidak 
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petinggi negeri harus bisa membuktikan 

apakah mereka sudah pernah melakukan 
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itu bisa dibuktikan, maka negara tidak 
berhak menerima kedatangan mereka. 
Tapi bila dengan alasan kemanusiaan 
buat penjara khusus saja di pulau 
terpencil. Jangan sampai ada yang lolos. 
Kurung mereka seumur hidup. Atau kalau 
mau lebih mudah dan cepat beres, 
tembak mati semuanya. Karena mereka 
ini teroris. Keberaniannya pergi ke Suriah 
dan bergabung dengan ISIS mustahil kita 
maklumi. Maka aneh kalau sekarang 
Menteri Agama begitu repotnya membuat 
pernyataan tak berfaedah. Lalu memberi 
klarifikasi bahwa itu baru sampai pada 
tahap mengkaji. Oleh karena itu supaya 
tidak menjadi penyakit yang tidak bisa 
disembuhkan dan menular kepada 
masyarakat, sebaiknya negara tidak perlu 
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mereka sendiri. Bagaimana reaksi dunia 
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isis. Yang pertama Indonesia tidak 
dipercaya lagi sebagai negara yang aman 
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dunia, ada sebuah negara yang mau 
menerima negara bekas isis. Jangan 
sampai misi ini hanya menjadi 
pertimbangan naif, yang cuman 
berorientasi politik, promosi jabatan, atau 
sekedar sebuah ego, atau tantangan 
institusi / jabatan, apalagi berorientasi 
kepada penghargaan! Tentu semua 
warga yang waras tak menghendaki 
jeritan dan tangisan pilu itu terulang 
kembali… Cukuplah semua tragedi 
teroris berdarah itu menjadi monumen 
bersejarah! Seyogyanya para pengambil 
kebijakan tersebut merenung dan 
berdoa… Hentikan segala bayangan 
“euforia kesuksesan” yang sedang 
berkecamuk di kepala… Pikirkan dengan 
matang dan bijak, termasuk segala 
resikonya! Pikirkanlah perasaan para 
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Pemerintah menutup sejumlah akses 
Indonesia dengan China usai 
merebaknya virus corona. Mulai dari 
rute penerbangan hingga impor 
sejumlah produk China.Dubes Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) untuk 
Indonesia, Xiao Qian, mengimbau 
untuk tidak 
mengambil 
tindakan yang 
berlebihan. 
"Menurut kami, 
dalam situasi ini 
kita harus 
tenang, tidak 
perlu terlalu 
overreact 
(bereaksi 
berlebihan) dan 
memberikan 
dampak negatif terhadap perdagangan, 
investasi dan pergerakan orang," kata 
Dubes Xiao.Dubes Xiao juga 
menjelaskan bahwa hingga kini, belum 
ada bukti Virus Corona dapat ditularkan 
melalui barang-barang impor. Hal yang 
sama pun juga dinyatakan oleh WHO 
terkait impor dari China."Kami pikir 
bahwa kalau Indonesia benar-benar 
ambil tindakan itu akan mengakibatkan 
dampak negatif," katanya menanggapi 
keputusan yang baru ini dibuat 
pemerintah.Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto 
mengakui, virus corona menjadi 
tantangan utama Indonesia dalam 
mengawali tahun. Menko Airlangga 
mengatakan pengaruh virus corona 
cukup besar terhadap ekonomi RI 
dikarenakan hubungan perdagangan 
dan pariwisata antara kedua negara 
cukup erat.Dampak dari virus corona 
saat ini sudah mulai terasa ke 
masyarakat Indonesia. Harga sejumlah 
barang terkerek naik. Berikut ini 
barang-barang yang makin mahal 
semenjak ramai virus corona.
1. Buah Impor
Harga jeruk impor dari China di Pasar 
Senen, Jakarta melonjak usai 

pemerintah memberlakukan penghentian 
impor makanan dan minuman dari China 
akibat virus corona. Seperti jeruk sunkist 
impor yang harganya naik hingga tiga 
kali lipat."Sekarang harga jeruk lagi naik. 
Kemarin Rp25.000 per kilogram, 
sekarang Rp75.000, mungkin corona 
itu," kata salah satu pedagang buah, 

Zacky kepada 
Merdeka.com.
Dengan naiknya 
harga jeruk, 
berdampak pada 
menurunnya 
jumlah pembeli 
dan 
berkurangnya 
omzet penjual. 
Dia berharap, 
pemerintah dapat 
mengatasi 

dampak penghentian impor tersebut, 
sehingga harga bisa kembali normal. "Ini 
ya susah, pembeli berkurang dan 
menurun sampai 30 persen," keluhnya.
2. Bawang Putih
Pemerintah akan melakukan 
penghentian impor sementara beberapa 
barang dari China. Hal ini terkait wabah 
virus corona yang tengah menjangkiti 
China.Pedagang bawang putih di Pasar 
Gondangdia, Warsih, mengaku harga 
bawang naik sejak maraknya 
pemberitaan wabah virus corona. 
"Bawang naik, mungkin kemarin ramai 
masalah penyakit corona," ujarnya.Dia 
memperkirakan lonjakan harga bawang 
putih mencapai sekitar dua kali lipat 
lebih. "Sekarang bisa sampai Rp60.000 
lebih mas, kalau sebelumnya cuman 
Rp25.000-Rp30.000 saja," terang 
Warsih.
3. Emas
Harga emas melonjak ke level tertinggi 
lebih dari dua minggu dipicu masalah 
virus corona, yang mendorong 
pembelian aset logam mulia.
Melansir laman Reuters, harga emas di 
pasar spot naik 0,7 persen menjadi USD 
1.573,53 per ons. Ini setelah mencapai 

Harga Barang Ini Naik Akibat Virus Corona

Tanah Air

keluarga korban terorisme, apakah 
beliau-beliau (para pengambil 
kebijakan) bisa merasakan apa yang 
disebut “kehilangan orang-orang 
tersayang” ? bagaimana nanti jika 
anggota keluarga mereka yang jadi 
korban teroris. Karena kepentingan 
mereka sekarang, keluarga mereka 
jadi taruhannya. Ingat paham isis, akan 
membunuh siapa saja yang tidak 
sejalan dengan mereka. Wacana ini 
pasti menggores kembali luka lama 
pada hati mereka… Bukankah 
pemerintah RI saat ini sudah sarat 
dengan PR (yang belum 
terselesaikan)? Masyarakat luas tentu 
bertanya mengapa pemerintah tidak 
meredam / melawan intoleransi di 
masyarakat? Mengapa pemerintah 
tidak serius mengurus “civil rights” 
(hak-hak sipil) terutama hak-hak 
mendasar bagi warga minoritas 
misalnya: kebebasan beribadah dan 

memiliki tempat ibadah? 
Bukankah negara sering “tidak hadir” 
atau abai dalam konflik-konflik SARA? 
Tapi mengapa saat ini justru sibuk 
mewacanakan “mainan baru” yang justru 
bisa berpotensi memperparah konflik 
horizontal yang sudah ada? Tentu hal ini 
akan dipandang sinis, sebagai bentuk 
“injustice” dan “ignorance” 
“Ketidakadilan” dan “kebodohan “pada 
warga negaranya sendiri...Dan hal ini 
jelas berpotensi menurunkan 
kepercayaan terhadap pemerintah 
secara signifikan.
 Akhir kata,  Buat Menteri Agama yang 
mengusulkan pemulangan warga ISIS. 
Tolong kabulkan cita cita mereka yang 
akan berjihad sampai mati. Sesuai 
keinginan mereka pertama kali 
meninggalkan Indonesia ingin menjadi 
teroris. Marilah kita berdoa.... Semoga 
keputusan terbaik yang terjadi bagi 
bangsa dan negara ini...Amin.
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keluarga korban terorisme, apakah 
beliau-beliau (para pengambil 
kebijakan) bisa merasakan apa yang 
disebut “kehilangan orang-orang 
tersayang” ? bagaimana nanti jika 
anggota keluarga mereka yang jadi 
korban teroris. Karena kepentingan 
mereka sekarang, keluarga mereka 
jadi taruhannya. Ingat paham isis, akan 
membunuh siapa saja yang tidak 
sejalan dengan mereka. Wacana ini 
pasti menggores kembali luka lama 
pada hati mereka… Bukankah 
pemerintah RI saat ini sudah sarat 
dengan PR (yang belum 
terselesaikan)? Masyarakat luas tentu 
bertanya mengapa pemerintah tidak 
meredam / melawan intoleransi di 
masyarakat? Mengapa pemerintah 
tidak serius mengurus “civil rights” 
(hak-hak sipil) terutama hak-hak 
mendasar bagi warga minoritas 
misalnya: kebebasan beribadah dan 

memiliki tempat ibadah? 
Bukankah negara sering “tidak hadir” 
atau abai dalam konflik-konflik SARA? 
Tapi mengapa saat ini justru sibuk 
mewacanakan “mainan baru” yang justru 
bisa berpotensi memperparah konflik 
horizontal yang sudah ada? Tentu hal ini 
akan dipandang sinis, sebagai bentuk 
“injustice” dan “ignorance” 
“Ketidakadilan” dan “kebodohan “pada 
warga negaranya sendiri...Dan hal ini 
jelas berpotensi menurunkan 
kepercayaan terhadap pemerintah 
secara signifikan.
 Akhir kata,  Buat Menteri Agama yang 
mengusulkan pemulangan warga ISIS. 
Tolong kabulkan cita cita mereka yang 
akan berjihad sampai mati. Sesuai 
keinginan mereka pertama kali 
meninggalkan Indonesia ingin menjadi 
teroris. Marilah kita berdoa.... Semoga 
keputusan terbaik yang terjadi bagi 
bangsa dan negara ini...Amin.
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puncaknya sejak 8 Januari di USD 
1.575,03 di awal sesi.Pusat 
Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit AS mengonfirmasi kasus virus 
korona di AS. Kabar ini menekan 
selera terhadap aset berisiko.Ini terjadi 
setelah Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) menetapkan wabah 
koronavirus sebagai keadaan darurat 
bagi China tetapi tidak untuk seluruh 
dunia.Penyebaran virus menjelang 
Tahun Baru Imlek di akhir pekan ini, 
telah membuat investor khawatir.
4. Masker
Penjualan masker di apotek-apotek 
telah meningkat drastis, imbasnya stok 
masker menjadi langka, dan harga 
masker ikut terkatrol naik. Hal ini 
disebabkan virus corona yang 
menimbulkan kekhawatiran 
masyarakat di berbagai 
daerah.Permintaan yang tinggi 
membuat harga-harga masker di 
pengecer dan distributor menjadi naik. 
Sampai-sampai, di beberapa Apotek 

stok masker ludes hanya dalam 
hitungan satu hari."Stok di apotek ini jadi 
susah dan jarang karena dari distributor 
stoknya langka dan harganya naik 
tinggi," ujar Jaklyn (26) apoteker di salah 
satu apotek di Cikini, Jakarta saat 
berbincang dengan Liputan6.com.Untuk 
masker jenis N90, Apotek di kawasan 
Cikini menjual dengan harga Rp50 ribu 
satuannya. Harga ini naik dari semula 
Rp33 ribu per masker.Jacklyn 
mengatakan, "Kalau di luar atau di 
eceran harga-harga bisa naik sampai 
lima kali lipat, tapi di Apotek ini naik dari 
Rp33 ribu ke Rp50 ribu, ya hampir dua 
kali lipat," tambah dia.Menteri 
Perekonomian Airlangga Hartarto 
mengatakan, China telah memesan 
masker buatan Indonesia dalam upaya 
pencegahan penyebaran virus corona di 
negaranya. Bahkan, produksi masker 
sampai 3 bulan ke depan sudah dipesan 
untuk China."Seluruh produksi masker 
ini sudah di lock sama China," kata 
Menko Airlangga.

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir kembali angkat 
nama-nama baru untuk mengisi 
jabatan vital di kementerian yang 
dipimpinnya, Selasa (4/1) kemarin.Di 
antara empat nama yang diangkat, ada 
sosok Jenderal Polisi yang cukup 
menarik. Ialah Irjen Carlo Tewu, polisi 
yang menangkap teroris Imam 
Samudra, dan juga terlibat dalam 
penangkapan Tommy Soeharto 
beberapa tahun silam.Carlo Tewu yang 
masih aktif sebagai Jenderal Polisi dan 
auditor EY Oil and Gas ditunjuk 
sebagai Deputi Hukum dan 
Perundang-undangan BUMN yang 
baru. Berikut profil lengkap Carlo Tewu, 
dari awal karier di kepolisian hingga 
saat ini.
1.Sosok Carlo Tewu
Jenderal Polisi bernama lengkap Carlo 
Brix Tewu, lahir di Rerewokan, 
Tondano Barat, salah satu daerah di 

Minahasa, Sulawesi Utara. Tewu lahir 
pada 13 September 1962, dan kini 
sudah memasuki usia 58 tahun.
Tewu bergabung ke kepolisian lewat 
sekolah Akademi Kepolisian, dan lulus 
tahun 1985 saat berusia 23 tahun. Di 
awal penugasannya, Tewu ditempatkan 
di Timor Timur dengan jabatan Kadit 
Serse Polda Timor Timur.
Pria asal Minahasa ini pernah 
mengalami pasang surut selama 
menjadi polisi. Tahun 1999 saat masih 
dinas di Timor Timur, ia pernah turun 
pangkat karena kasus pelanggaran 
HAM Timor.
2.Jejak Karier di Kepolisian
Kasus pelanggaran HAM Timor, 
membuat Tewu yang saat itu telah 
menjabat sebagai Mayor Polisi harus 
rela turun menjadi Kapten Polisi. 
Setelah masalah tersebut, Tewu 
dipindahkan ke Kasatserse Narkotika 
Ditserse Polda Metro Jaya.Tewu dikenal 

 Irjen Carlo Tewu Masuk BUMN
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sebagai polisi yang cadas dan tegas. 
Lewat perannya, beberapa kasus besar 
berhasil terungkap dan pelakunya dapat 
ditangkap. Sebut saja kasus 
pembunuhan hakim agung Safiudin 
tahun 2001 silam.Usai kasus tersebut 
terpecahkan, nama Carlo Tewu semakin 
terkenal dan mendapatkan kenaikan 
pangkat luar biasa. Saat masih berada 
di Ditserse Polda Metro Jaya, Tewu juga 
berhasil menangkap gembong teroris 
Imam Samudra.
3.Penangkapan Tommy Soeharto dan 
Imam Samudra
Di awal bergabung dengan Ditserse 
Polda Metro Jaya, Tewu dimasukan 
dalam Tim Kobra bersama perwira lain. 
Tim yang saat itu dipimpin oleh Tito 
Karavian ini berhasil menangkap 
Hutomo Mandala Putra saat hendak 
dieksekusi.Berkat prestasi ini, anggota 
Tim Kobra mendapatkan kenaikan 
pangkat, begitu pula Carlo Tewu. Selain 
kasus Tommy Soeharto, ada juga kasus 
penangkapan Imam Samudra, 
gembong teroris di akhir 2002.
Pada 26 November 2002, Imam 
Samudra berhasil ditangkap Tim 
Gabungan Antiteror Bom dan Buser 
Polwil Banten di Pelabuhan Merak 
Bakauheni. Carlo Tewu berhasil naik 
pangkat karena ikut terlibat dalam tim 
tersebut.
4.Riwayat Jabatan Carlo Tewu
Dua kali terlibat dalam kasus besar, 
membuat karier Tewu semakin 
menanjak. Pria berusia 58 tahun ini 
diangkat menjadi Dir Narkoba Polda 
Metro Jaya selama beberapa tahun. 
Pada 2006, ia dipindahkan menjadi 
Dirreskrimum Polda Metro Jaya selama 
tiga tahun.
Jabatannya terus naik, di tahun 2009, 
Tewu ditunjuk sebagai Wadir 
1/Kamtranas Bareskrim Polri selama 
satu tahun. Setelah itu, ia dipindahkan 
ke Polda Sulawesi Utara sebagai 
Wakapolda. Setahun berselang, Tewu 
langsung naik jabatan jadi 
Kapolda.2012, Tewu kembali ditarik ke 
Polri dan menjabat sebagai Karojianstra 
Sops Polri dan sempat menjadi 
Dirtipidum Bareskrim Polri sebelum 
ditarik ke Kemenko Polhukam tahun 

2016. Di tengah-tengah jabatan itu, Tewu 
sempat menjabat sebagai Gubernur 
Sulawesi Barat selama beberapa 
bulan.Pada 2017, Tewu kembali ke 
Kemenko Polhukam sebagai Deputi V 
Bidang Koordinasi Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat hingga saat ini.
5.Penunjukkan sebagai Deputi di 
Kementerian BUMN
Tepat pada Selasa (4/2), Carlo Tewu 
bersama tiga nama lainnya, ditunjuk dan 
dilantik menjadi bagian dari Kementerian 
BUMN. Di antaranya ada Susyanto 
sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, 
Nawal Nely sebagai Deputi Bidang 
Keuangan dan Manajemen Risiko.
Ada juga, Loto Srinaita Ginting sebagai 
Staf Ahli Bidang Keuangan dan 
Pengembangan UMKM, dan Carlo Tewu 
sebagai Deputi Hukum dan Perundang-
undangan.Tewu dan tiga pejabat baru 
Kementerian BUMN telah resmi menjadi 
pejabat setingkat Eselon I. Dalam 
pelantikan tersebut, Erick Thohir sempat 
menyampaikan pesan tiga kriteria yang 
harus dipegang oleh seluruh pejabat 
Eselon I.
"Sebagai pejabat publik, akhlak adalah 
yang pertama. Karena orang-orang 
dengan akhlak yang baik berarti memiliki 
integritas tinggi dan komitmen yang kuat 
dalam menjalankan tugasnya," ujar Erick, 
dilansir dari unggahan Instagram 
Kementerian BUMN, Selasa (4/1).
6.Alasan Erick Thohir Tunjuk Carlo Tewu
Penunjukan empat nama baru oleh Erick 
Thohir langsung ini bukan tanpa alasan. 
Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo 
menyampaikan alasan Menteri BUMN 
menunjuk Carlo Tewu dan tiga nama 
lainnya sebagai pejabat Eselon I 
Kementerian BUMN.
“Transparasi, integritas laporan keuangan 
dan risiko keuangan bisa di-manage 
dengan baik supaya tidak ada kejadian 
seperti Jiwasraya atau KRAS (Krakatau 
Steel)," ujar Kartiko di acara Mandiri 
Investment Forum 2020, Selasa 
(4/1)."Pak Carlo, kita pilih dalam hal 
produk hukum untuk mengawal aktivitas 
BUMN dan peraturan menteri, dan 
investigasi fraud di BUMN," imbuh Kartiko 
menjelaskan alasan di balik pemilihan 
Carlo Tewu

Info SIP
Mengenal Menopause Pada Pria

Selama ini gejala menopause 
merupakan sebuah hal yang disebut 
hanya dialami oleh wanita. Namun 
pada faktanya, pria juga bisa 
mengalami gejala yang sama seperti 
menopause ini.Pada pria terdapat 
kondisi yang setara dengan menopause 
ini yang dikenal juga sebagai 
andropause. Ketika mengalami hal ini, 
pria akan mengalami penurunan 
hormon testosteron yang membuat 
mereka uring-uringan sama seperti 
wanita.Terdapat perbedaan yang terjadi 
antara menopause yang dialami oleh 
pria dan wanita ini. Pria biasanya akan 
mengalami andropause pada sekitar 

usia 50 hingga 60 tahun.
Sejumlah perubahan yang dialami pria 
ketika memasuki masa andropause ini 
tidak bisa dikesampingkan karena sangat 
berpengaruh pada tubuh mereka. 
Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah perubahan yang dialami oleh 
pria ketika mereka mengalami 
menopause.
1.Perubahan Kondisi Mental
Seiring pria menua, hormon androgen 
yang ada dalam diri menurun dan 
berdampak langsung pada kondisi 
mental. Hal ini bisa berdampak pada 
perubahan mood yang terjadi dan juga 
kondisi tegang dan cemas yang dialami.
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Bak gadis cantik, PDIP sedang menjadi 
rebutan. Posisi mereka begitu strategis 
di DPRD DKI untuk menentukan siapa 
pantas duduk sebagai mengisi 
kekosongan posisi wakil gubernur DKI 
Jakarta. PKS dan Gerindra kini penuh 
harap dukungan partai berlambang 
banteng moncong putih itu.
"Bukan hanya sekedar berpengaruh. 
Menentukan (hasil pemilihan) dengan 
memiliki 25 kursi. Artinya sangat 
berpengaruh," kata Ketua Faksi PDIP 
DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, 
kepada merdeka.com, Rabu pekan 
lalu.Jumlah itu hampir seperempat total 
kursi DPRD DKI. PDIP sangat percaya 
diri untuk memilih di antara dua nama 
cawagub DKI, Nurmansjah Lubis dan 
Ahmad Riza Patria. Salah satu di antara 
mereka nantinya akan bersanding 
dengan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan yang selama 18 bulan 
bekerja tanpa wakil.
Menurut Gembong, PDIP punya tiga 
syarat harus dipenuhi setiap cawagub 
DKI Jakarta. Pertama, sosok itu harus 
mampu menempatkan diri sebagai 
orang nomor dua. Gamblangnya, harus 
tahu diri. Karena cawagub yang akan 
dipilih nanti tidak ikut berjuang dan 
berdarah-darah pada Pilkada 2017 lalu 
sebagaimana Sandiaga 
Uno.Selanjutnya, PDIP meminta 
Nurmansjah dan Riza Patria tidak boleh 
membawa visi dan misi sendiri. Tugas 
mereka harus hanya melanjutkan 
sekaligus melakukan percepatan 
terhadap berbagai program Anies 
Baswedan.Syarat terakhir, kata 
Gembong, wakil gubernur nanti harus 
memiliki kecocokan dengan gubernur 
untuk melanjutkan sisa jabatan yang 
masih tersisa ini. 
Terhitung masa jabatan Anies tersisa 
sekitar 2,5 tahun lagi. "Wakil gubernur 
itu kan second line kan. Tapi bukan 
sebagai ban serep," dia menegaskan.
Dalam pemilihan anggota legislatif 2019 
lalu, terdapat 106 kursi dari 10 dapil 
yang diperebutkan. Hasilnya PDI-P 

PDIP Penentu Wagub DKI
mendapatkan 25 kursi dengan jumlah 
suara warga DKI yang berhasil diraup 
sebanyak 1.336.344 suara.
Kemudian disusul dua partai yang 
sedang ikut dalam perebutan kursi 
wagub. Gerindra meraup 19 kursi dengan 
935.793 suara. Sementara PKS berhasil 
mengamankan 16 kursi dengan 
perolehan 917.005 suara. Adapun Partai 
Demokrat 10 kursi, Partai Amanat 
Nasional (PAN) 9 kursi, Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) 8 kursi, Partai Nasional 
Demokrat (NasDem) 7 kursi, Partai 
Golongan Karya (Golkar) 6 kursi, Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 kursi dan 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 
kursi.
Kondisi PDIP yang kuat di parlemen bagi 
calon dari PKS, Nurmansjah Lubis, 
menjadi sangat penting. Pihaknya 
berharap bisa menggaet PDIP. Minimal 
PKS bisa mendapat dukungan dari 
separuh anggota PDIP di DPRD DKI."25 
kursi itu kalau dapat setengahnya sudah 
luar biasa," ujar Ancah, sapaan 
akrabnya, saat kami bertemu di kedai 
kopi miliknya sekitar kawasan 
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis 
pekan lalu.
Selama melakukan lobi politik, PDIP 
menjadi partai pertama dikunjungi PKS 
dan Ancah. Selain reuni, mantan anggota 
DPRD DKI 10 tahun itu, merasa 
pertemuan pada Selasa pekan lalu 
sebagai sebuah reuni. 
Bahkan sejumlah teman lama masih 
duduk sebagai anggota dewan. Tentu 
ada harapan untuk memilih 
dirinya.Kondisi itu diakui Gembong 
bahwa Ancah punya banyak teman di 
PDIP. Meski begitu, kedekatan personal 
tersebut bukan jaminan bahwa PDIP 
pasti memilihnya.Gerindra memang 
belum melakukan pertemuan dengan 
PDIP. Baru direncanakan Senin ini. Meski 
begitu, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI 
Jakarta, Syarif, merasa PDIP punya 
posisi kuat dalam penentuan siapa 
cawagub bakal terpilih nanti. Pihak juga 
akan aktif menggalang suara dari 

Beberapa orang bahkan tidak bakal bisa 
berkonsentrasi dan berujung pada 
menurunnya efisiensi kerja. Beberapa 
kondisi lain yang mungkin dialami 
adalah menurunnya ingatan, 
melambatnya respons, serta 
meningkatnya stres. Oleh karena itu, 
pada usia ini disarankan untuk 
melakukan olahraga luar ruangan 
secara rutin.
2.Masalah Kardiovaskular
Pada saat masa menopause pria, 
sejumlah organ di tubuh bisa menua 
secara bertingkat. Pada saat ini, 
elastisitas pembuluh darah bakal 
menurun dan berdampak pada kondisi 
tubuh.
Pada sejumlah pria yang fisiknya sedikit 
lemah, mereka mungkin mengalami 
pusing dan jantung yang berdebar. 
Pada orang yang kurang sehat dan 
tidak berolahraga, hal ini meningkatkan 
peluang masalah sistem kardiovaskular 
dan berujung pada insomnia.
3.Menuanya Organ Pencernaan
Baik pada pria dan wanita, ketika 
menopause terjadi, organ pencernaan 
bakal mengalami penuaan. Walau 
begitu, pada pria hal ini bakal lebih 
terang terjadi.
Biasanya terjadi masalah pada 
pencernaan serta kembung yang 
muncul. Jika pola makan tidak dikontrol, 

hal ini bisa menyebabkan degenerasi 
dari organ pencernaan.
4.Disfungsi Seksual
Salah satu dampak kesehatan yang 
terjadi ketika pria mengalami 
menopause adalah disfungsi seksual. 
Hal ini juga bakal berdampak pada 
kondisi lain di tubuh yaitu berupa 
ketidakseimbangan psikologis.
5.Masalah Tulang
Pada saat usia 55 hinga 65 tahun, 
jaringan tulang di dalam tubuh pria bisa 
menurun secara bertingkat. Pada masa 
ini, pori-pori di dalam jaringan tulang 
bakal meningkat dengan pesat. Hal ini 
tak hanya menyebabkan tulang menjadi 
lebih lunak namun juga melemahnya 
otot pada sejumlah kasus. Hasilnya, hal 
ini berujung pada kondisi bungkuk yang 
dialami.
6.Insomnia
Pada sejumlah pria dengan kehidupan 
penuh stres, setelah memasuki masa 
menopause, mereka bakal mengalami 
insomnia parah. Masalah tidur ini cukup 
umum muncul di malam hari. Hal ini bisa 
membuatmu merasa lebih lelah dan 
lemas pada esok harinya.
Sejumlah masalah kesehatan tersebut 
bakal kamu alami ketika pria memasuki 
masa andropause. Ketika pria memasuki 
masa ini, oleh karena itu perhatikan 
gaya hidup yang kamu miliki. 
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PDIP."Enggak susah-susah amat galang 
PDIP itu. Jadi kalau ada strategi khusus, 
enggaklah," ungkap Syarif.Mekanisme 
pengisian posisi Wakil Gubernur yang 
kosong diatur dalam Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan Kepala Daerah. Aturan itu 
mengharuskan PKS dan Gerindra, 
sebagai dua parpol pengusung Anies 
Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada 
DKI Jakarta 2017, mengajukan dua 
nama calon wagub untuk dikirim ke 
DPRD DKI melalui surat permohonan 
dari Gubernur.
*Wagub DKI Tanggung Jawab DPRD
Proses pemilihannya nantinya dilakukan 
oleh DPRD di Gedung Parlemen Jalan 
Kebon Sirih, Jakarta. Berdasarkan fakta 
ini, langkah safari politik memang 
penting. Sebab jadi ajang bagi segenap 
fraksi untuk mengenal para 
Cawagub.Untuk menentukan sikap dan 
menjatuhkan pilihan, Gembong 
mengaku belum ada instruksi untuk 
langkah PDIP. 
Dia menegaskan, untuk sampai pada 
keputusan final, pihaknya harus 
berkoordinasi dengan DPP. Sebab, 
fraksi merupakan perpanjangan tangan 
partai. Tidak saja DPD PDIP, melainkan 
juga DPP."Pastilah (koordinasi dengan 
DPP). Fraksi kan kepanjangan tangan 
partai. Namanya kepanjangan tangan 
secara otomatis kita akan 
mengombinasikan antara kebijakan 
pusat dengan daerah," ujar dia.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta 
Basri Baco punya pandangan yang 
berbeda. Ketika dihubungi, dia berharap 
tidak ada campur tangan DPP dalam 
pemilihan cawagub Jakarta.
 Sejauh ini pun belum ada arahan 
apapun dari pusat terkait pemilihan 
cawagub.Dia berharap hingga proses 
pemilihan nanti, tidak ada instruksi apa-
apa dari pusat terkait sikap yang harus 
diambil DPD. "Karena ini kan ranahnya 
DPRD. Kita yang mengalami, kita yang 
jalanin, kita yang ngerasain. 
Kalau salah pilih kita juga yang kena 
akibatnya. Kalau salah pilih kita yang 
rugi juga," jelas Baco.Kalaupun ada 
suara dari DPP, pastilah berupa saran 
dan masukan. Artinya Golkar DKI 

Jakarta punya hak penuh dalam 
menentukan pilihannya. "DPP juga kan 
sebatas hanya untuk memberikan saran, 
pandangan dan lain-lain. Tapi kan 
harapan kami semua itu tergantung 
fraksi," tegas Baco.
Adanya kemungkinan fraksi di DPRD 
mendapat arahan DPP, kondisi ini yang 
diperhitungkan Gerindra. Sembari 
menyiapkan strategi untuk menggalang 
dukungan. Jika nantinya DPP 
memberikan kebebasan kepada DPD 
untuk menentukan pilihan maka lain lagi 
strategi yang dijalankan.Sikap PDIP yang 
bakal berkoordinasi dengan DPP tengah 
ditunggu Gerindra. 
Partai yang didirikan Prabowo Subianto 
itu tak mau cepat bergerak. gar tak salah 
langkah kemudian semua strategi yang 
sudah disusun buyar."Kalau perintah 
partainya belum ada, terus buyarkan 
yang sudah kita susun. Kita tunggu lah. 
Tapi kalau pengenalan-pengenalan sih 
harus cepat dilakukan," tegas Syarif
.Melihat kondisi politik penentuan wagub 
DKI, Pengamat Politik dari Universitas 
Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, PDIP di 
DPRD DKI memang kuat dengan 
kepemilikan 25 kursi. Tapi PDIP bukanlah 
penentu segala-galanya. 
PDIP memang suara terbanyak tapi 
belum sampai 50 plus 1," ujar 
Adi.Sedangkan Direktur Eksekutif 
Median, Rico Marbun,
 mengatakan kunci kemenangan pada 
pemilihan cawagub tergantung pada 
kemampuan masing-masing pengusung 
cawagub dalam melobi untuk mendapat 
dukungan. 
Suara PDIP kemungkinan akan lari ke 
Riza Patria. Mengingat di kancah 
nasional dua partai ini sedang akrab.
“Kalau itu dibawa ke Jakarta, antara PDIP 
dan Gerindra itu bisa berkoalisi," kata 
Rico menerangkan.Sebaliknya, PKS dan 
NasDem pun sedang mesra-mesranya. 
Ditandai dengan kedua pucuk pimpinan 
Sohibul Iman dan Surya Paloh yang 
saling mengunjungi. Memang perebutan 
kursi wagub DKI akan menjadi seru kalau 
Nasdem secara serius membantu PKS 
untuk lobi-lobi partai yang lain. Kini hanya 
tinggal lihat, PKB, PPP, Demokrat, akan 
lari ke mana suara mereka. 

Seperti sudah diprediksi, Senat AS 
meloloskan Presiden Donald Trump dari 
tuduhan pemakzulan yang menimpa 
dirinya pada Desember 2019. Hakim 
Ketua Mahkamah Agung John Roberts 
membebaskan dia dari dakwaan 
penyalahgunaan kekuasaan, dan upaya 
menghalangi penyelidikan Kongres. 
Dilansir AFP Rabu (5/2/2020), Trump 
lolos dari pemakzulan dengan 
perbandingan 52-48 untuk artikel 

Trump Lolos Dari Pemakzulan

Internasional

pertama, dan 53-47 terkait dakwaan 
pemakzulan kedua. Hanya Senator Utah, 
Mitt Romney, dikenal sebagai musuh 
lama Trump, memutuskan untuk 
memberikan suaranya di dakwaan 
pertama. Dia tak mendukung pasal 
kedua. "Dua per tiga senator tidak 
menemukan dia bersalah ata dakwaan 
yang disajikan. Karena itu, Donald John 
Trump, dibebaskan," kata Roberts. Pasal 
pertama merujuk kepada upaya sang 
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dan masukan. Artinya Golkar DKI 

Jakarta punya hak penuh dalam 
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pandangan dan lain-lain. Tapi kan 
harapan kami semua itu tergantung 
fraksi," tegas Baco.
Adanya kemungkinan fraksi di DPRD 
mendapat arahan DPP, kondisi ini yang 
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dukungan. Jika nantinya DPP 
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“Kalau itu dibawa ke Jakarta, antara PDIP 
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Seperti sudah diprediksi, Senat AS 
meloloskan Presiden Donald Trump dari 
tuduhan pemakzulan yang menimpa 
dirinya pada Desember 2019. Hakim 
Ketua Mahkamah Agung John Roberts 
membebaskan dia dari dakwaan 
penyalahgunaan kekuasaan, dan upaya 
menghalangi penyelidikan Kongres. 
Dilansir AFP Rabu (5/2/2020), Trump 
lolos dari pemakzulan dengan 
perbandingan 52-48 untuk artikel 

Trump Lolos Dari Pemakzulan

Internasional

pertama, dan 53-47 terkait dakwaan 
pemakzulan kedua. Hanya Senator Utah, 
Mitt Romney, dikenal sebagai musuh 
lama Trump, memutuskan untuk 
memberikan suaranya di dakwaan 
pertama. Dia tak mendukung pasal 
kedua. "Dua per tiga senator tidak 
menemukan dia bersalah ata dakwaan 
yang disajikan. Karena itu, Donald John 
Trump, dibebaskan," kata Roberts. Pasal 
pertama merujuk kepada upaya sang 
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presiden untuk menahan bantuan 
militer Ukraina, agar mereka menyelidiki 
calon rivalnya di Pilpres AS 2020, Joe 
Biden. Kemudian pasal kedua 
menitikberatkan bagaimana presiden 73 
tahun itu menghalangi upaya DPR AS 
dalam memanggil saksi atau meminta 
bukti dari Gedung Putih. Menyusul 
putusan itu, suami Melania itu berkicau 
di Twitter akan memberikan pernyataan 
pada Kamis (6/2/2020), untuk 
"mendiskusikan kemenangan negara 
atas hoaks pemakzulan". Gedung Putih 
menyebut impeachment itu "upaya 
perburuan penyihir hak prosed 
persidangannya, dan didasrkan atas 
serangkaian kebohongan". Washington 
juga menyerukan "pembalasan" atas 
oposisi Demokrat yang memakzulkan 
presiden. Menyebutnya berusaha 
meralat hasil Pilpres AS 2016, dan 
mengintervensi pilpres 2020. Dalam 
pernyataannya, Romney menyebut 
pelanggaran yang dilakukan Trump 
adalah penghianatan terhadap sumpah 

jabatannya sebagai Presiden AS. 
Senator berusia 72 tahun itu mengaku 
sempat terpikir untuk tetap bersama 
koleganya di Republik, dan mendukung 
sang presiden dibebaskan."Tetapi, janji 
terhadap Tuhan untuk bertindak adil 
mengharuskan saya menepikan segala 
kepentingan pribadi dan bias politik," 
tegas Romney. 
Sementara Demokrat memutuskan tetap 
satu komando dengan mendukung dua 
pasal impeachment, di mana mereka 
menyatakan sidang itu memalukan. 
Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch 
McConnell menyindir pihak yang 
memakzulkan Trump mengklaim 
mempertahankan norma dan tradisi. 
"Namun pada faktanya, mereka tengah 
menyerang keduanya," kata senator 
yang dipilih dari Negara Bagian Kentucky 
itu dikutip Sky News. Trump dimakzulkan 
di level DPR AS pada Desember 2019, 
setelah seorang pelapor menudingnya 
menggunakan kekuasaan untuk 
kepentingan politik pribadinya.
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Paterson, kota di negara bagian New 
Jersey, Amerika Serikat memiliki kepala 
polisi Muslim pertama.Dengan tangan 
kiri memegang Al-Quran dan tangan 
kanan 
diangkat, 
Ibrahim 
"Mike" 
Baycora 
disumpah 
menjadi 
kepala 
polisi ke-
17 Kota 
Paterson 
dalam 
pelantikan 
yang 
digelar di 
Balai Kota, 
Selasa 
(4/2) 
waktu 
setempat.
Pria 
berdarah 
Turki-
Amerika 
itu telah 
bertugas 
di 
departemen kepolisian kota selama 
lebih dari tiga dekade. Baycora 
menggantikan Troy Oswald, yang 
pensiun pada Februari.Upacara dimulai 
dengan lagu kebangsaan dan doa-doa. 
Pelantikan itu dihadiri pejabat 
Pemerintah Kota Paterson, keluarga 
serta kerabat Baycora. Anggota 
komunitas Turki di New York dan New 
Jersey turut hadir dalam sertijab 
tersebut.Wali Kota Paterson Andre 
Sayegh mengatakan Baycora akan 
menjadi kepala polisi Turki pertama 
dalam sejarah Amerika Serikat.
"Dia akan menjadi kepala polisi Muslim 
pertama di Kota Paterson," kata 
Sayegh dalam sambutan seperti dikutip 
dari Anadolu, Jumat (7/2). Kata dia, AS 
telah membuat sejarah.Sementara itu 

Kepala Polisi Muslim Pertama Di AS

Internasional

Baycora mengaku senang bisa 
menempati posisi tertinggi di jajaran 
kepolisian Kota Paterson. "Saya merasa 
sangat bahagia, penuh berkah."Dia juga 

bangga dengan 
kebangsaan dan 
asal usulnya. 
Pria 60 tahun itu 
datang ke AS 
ketika masih 
bayi. Dia 
tumbuh dan 
dibesarkan di 
Kota 
Paterson."Seba
gai seorang 
anak dari timur 
Paterson, 
tumbuh dan 
sekolah di sini, 
Paterson telah 
menjadi rumah 
saya selama 
setengah abad 
ini," 
katanya."Paters
on telah ada 
dalam darahku 
sepanjang 
hidupku, dan 
sekarang saya 

menjadi kepala polisi setelah karier 32 
tahun, sungguh suatu kehormatan." 
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