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Sambungan
“Sejauh ini sudah takut kebablasan, terus mikir mau program (hamil) juga, insya Allah.
Jadi kurusin dulu ah. Jadi aku
diet mayo akhirnya, tapi berat,” katanya, di Jakarta, Selasa
(18/12/2018).
Ditambahkan Kartika, sebenarnya ia agak phobia jika berat
badannya naik tidak nantinya
semakin sulit menurunkan berat
badan setelah melahirkan.
“Memang benar banyak teman-teman aku pada saat lagi

enggak stabil. Hamil makin naik.
Pada saat turuninnya makin berat.
Apalagi phobia berat lah aku. Stres
berat, kesehatan ngaruh, moodnya ngaruh banget,” jelasnya.
Seadangkan, sang suami
Habib Usman menyatakan istrinya
sengaja ingin menurunkan berat
badan agar terlihat kurus. “Nih dia
pinter nih, tujuannya diet mayo
itu biar kurus dulu. Abis itu punya
anak kan, hamil. Abis hamil, biar
kelihatan kurus lagi,” katanya.
 Romi

 City Melangkah ke Semifinal
melaksanakan tugas eksekusi
penalti. Sebab Leicester City
yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri mampu tampil
lepas. Sehingga mereka kerap
menyulitkan lawan dan menahan laju City dengan skor 1-1 di
waktu normal
Manchester City sendiri sukses membuka keunggulan pada
menit ke-14 melalui Kevin De
Bruyne.Akan tetapi jerih pemain
berpaspor Belgia itu berhasil dibalas The Foxes, julukan Leicester
City. Tim asuhan pelatih Claude
Puel mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui
Albrighton pada menit ke-73.
Skor tersebut yang bertahan
di waktu normal memaksa kedua
tim melanjutkan pertandingan
dengan adu penalti. Leicester
City yang berkesempatan melakukan tembakan lebih dulu
sukses memanfaatkannya de-

ngan baik setelah Harry Maguire
melaksanakan tugasnya secara
sempurna.
Namun Ilkay Gundogan
membalasnya. Petaka terjadi
bagi tuan rumah setelah tiga
eksekutor berikutnya sepeerti
Fuchs, Maddison dan Soyuncu
gagal melalukan tugas dengan
baik. Sementara City sukses
menyarangkan dua dari tiga
tembakan, melalui Gabriel Jesus
dan Zinchenko.
Hal itu membuat Manchester
City berhasil mengunci tiket
semifinal sekaligus menjaga
asa mempertahankan gelar yang
didapatnya musim lalu setelah
menang 2-4 (1-3 -pen) dari Leicester City. Usai laga, rasa lega
pun terpampang dari raut wajah
Guardiola setelah pada akhirnya
menyaksikan skuadnya memetik
kemenangan meski melalui drama adu penalti.

"Pertandingan itu sangat sulit. Ya akan selalu sulit ketika kami
main di Leicester.Kami bermain
dengan seorang pria berusia 17
tahun dan beberapa pemain yang
cedera. Itu pertandingan yang
bagus," kata Guardiola seperti
dilansir laman BBC Sport.
Luapan gembira juga dituangkan Kevin De Bruyne selaku
pencetak gol pembuka Manchester City ke gawang Leicester City.
Terlebih itu merupakan langkah
awal yang baik selepas melakukan
penyesuaian pasca pulih cedera.
"Sulit untuk memulai ketika
Anda cedera selama lima bulan.
Tetapi saya merasa senang ketika tampil 70 menit. Ini adalah
pertanda bagus bagi saya. Dan
kelolosan ini sangat melegakan,
karena kami berada dalam situasi
sulit setelah banyak pemain yang
absen akibat cedera," tegas dia.
 Eka

 Membahagiakan Orang Lain
memberikan senyuman dan
sikap santun yang tidak lain berakhlak baik juga telah membuat
orang lain merasa bahagia.
Suatu ketika para sahabat
ber tanya kepada Rasululullah tentang jalan apa yang
harus ditempuh agar manusia
dapat mencapai kebahagiaan,
dan mengapa kebahagiaan itu
tak kunjung datang meskipun
di sana sini harta benda telah
melimpah, bahkan setiap orang
yang berhak menerimanya sudah mendapat bagiaannya
yang layak. Atas per tanyaan
para sahabat itu, Rasulullah
menjawab, “Kalian tidak akan
dapat membahagiakan orang
banyak dengan har ta benda
dan kedudukan, melainkan
dengan akhlaklah kalian akan
dapat mendatangkan kebahagiaan kepada mereka.”
Khadijah isteri Rasulul-
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 Program Hamil
keturunan.
Maklum, setelah memutuskan berhijrah di awal 2018 dan
dinikahi oleh Habib Usman bin
Yahya pada 26 Agustus 2018
hingga kini belum dikaruniai
anak. Alhasil, ia menyatakan
bakal menjalani program hamil.
Namun, sebelumnya, perumpuan yang populer lewat
tayangan Pesbuker ini melakukan
diet mayo untuk menurunkan berat badan yang telah naik delapan
kilogram sejak menikah.

PERISTIWA

lah menyebutkan beberapa sifat
suaminya. Rasulullah senantiasa berusaha membuat orang
lain berbahagia; menyambung
silaturahmi, jujur, memikul
beban orang lain, membantu
orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung
kebenaran.
Seorang Muslim menjadikan
akhlaknya sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Apa
yang dilakukan bukan karena
ada pamrih, ingin mendapat
pujian atau kebanggaan. Akhlak
adalah rangkaian amal kebajikan
yang diharapkan akan mencukupi untuk menjadi bekal pulang
ke negeri akhirat nanti.
Bagaimana bisa meraih kebahagiaan? Rasulullah bersabda:
“…Manusia yang paling dicintai
Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan
yang paling dicintai Allah adalah

menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan
darinya, atau membayarkan
utangnya, atau menghilangkan
laparnya. Sungguh aku berjalan
bersama saudaraku yang muslim
untuk sebuah keperluan lebih aku
cintai daripada beri’ktikaf di masjid ini (masjid Nabawi) selama
sebulan…” (HR. Thabrani)
Rasulullah paling bahagia
karena senantiasa memikirkan
bagaimana membahagiakan
umatnya., ingin agar umatnya
beriman, bertaqwa, selamat di
dunia dan akhirat.
Adab atau akhlak baik yang
dimiliki orang yang beriman
tidak hanya berdampak kepada
lingkungan mereka sendiri, melainkan juga berdampak pada citra
Islam di mata umat lain.
Wallohu a’lambishshawab.
 H. Nuchasin M. Soleh/
Harian Terbit

Tak Mungkin GolkarTinggalkan Jokowi
Jakarta, HanTer—Pengamat politik dari Point’ Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, terlalu berlebihan
adanya pihak yang meminta
agar Partai Golkar meninggalkan Jokowi dan beralih
ke Prabowo karena sikap
Jokowi yang mengistimewakan PKB. Apalagi selama
ini Golkar juga sudah solid
untuk mendukung Jokowi
di Pilpres 2019. Karenanya
Golkar meninggalkan Jokowi merupakan sesuatu yang
irasional atau tidak mungkin
akan dilakukannya.
“Golkar sudah mendukung Jokowi sejak mereka
kalah mendukung Prabowo
di Pilpres 2014,” ujar Karel

kepada Harian Terbit, Selasa (18/12/2018).
Mendukung Jokowi,
sambung Karel, sudah menjadi arah politik dan panduan
Golkar. Terbukti ada kader
yang tidak mendukung Jokowi langsung dipecat baik
dari keanggotaan maupun
pengurus Golkar. Oleh karena itu Golkar tidak akan
terpengaruh untuk mendukung Prabowo. Apalagi
dukungan yang diberikan
Golkar terhadap Jokowi sudah solid karena Golkar juga
tidak pernah menjadi partai
oposisi terhadap pemerintah.
“Saya rasa Golkar jauh
dari situasi itu (mendukung
Prabowo) karena Golkar

sudah solid dukung Jokowi
sejak 2015,” paparnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga
Kajian dan Analisa Sosial
(LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, keistimewaan
yang diberikan Jokowi kepada PKB bisa saja mengacu
dari survei internal yang
diolah Tim Jokowi. Oleh karena itu adanya suara agar
Golkar meninggalkan Jokowi dan beralih ke Prabowo
tidak signifikan. Karena
kalkulasi politik yang dimainkan partai-partai politik
jauh lebih kuat ketimbang
riak-riak suara yang ingin
meninggalkan Jokowi.
“Kalaupun itu (mening-

galkan Jokowi) direstui petinggi parpol yang bersangkutan kemungkinan muaranya ke arah tawar-menawar
saja untuk mendapatkan
posisi penting,” paparnya.
Karnali menuturkan,
para parpol koalisi Jokowi
sangat paham bahwa bargaining sesungguhnya saat hasil
pemilihan legislatif nanti
karena menyangkut proporsi
dukungan di parlemen. Dan
siapa mendapat apa dari
barganing itu sudah menjadi
rahasia umum. Apalagi secara formal akan sulit untuk
mengalihkan dukungan ke
koalisi lain karena sudah
terdaftar di KPU.
 Safari

 5 Proyek Infrastuktur di Jakarta Tersangkut Kasus Korupsi
terbilang canggih. Menurutnya,
hal tersebut tidak mungkin bisa
dilakukan hanya oleh beberapa
orang, karena ini modus double
budgeting tingkat dewa.
“Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi harus terus mengembangkan kasus ini, karena
kemungkinan besar melibatkan
banyak pihak. KPK harus mengungkap semua yang terlibat,”
ungkapnya di Jakarta, Selasa
(18/12/2018).
Belajar dari kasus ini, lanjut
dia, penegak hukum khususnya
KPK harus memberikan perhatian lebih terhadap proyek-proyek
infrastruktur yang dijalankan
BUMN bukan hanya PT Waskita
Karya. Selain itu, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) juga harus
segera mengevaluasi Rini Soemarno sebagai menteri BUMN.
“Masih banyak kelemahan
dalam sistem pengawasan BUMN
kita, sehingga banyak oknum-

oknum pejabat di perusahaan
pelat merah ini bebas bermain.
Hal ini juga yang perlu diperbaiki
kedepannya agar kasus serupa
tidak terulang,” terang dia.
Untuk diketahui, pihak KPK
telah menduga lima proyek di
Jakarta yang bermasalah kasus
korupsi. “Proyek BKT ini yang
paket 22, kalau proyek jalan
layang non-tol Antasari-Blok M
itu paket Lapangan Mabak,” kata
Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam
konferensi pers di kantor KPK,
Jalan Kuningan Persada, Jakarta,
Senin (17/12/2018).
Lima proyek itu dikerjakan
oleh PT Waskita Karya. KPK menduga ada pembayaran fiktif terhadap 4 perusahaan sub-kontraktor
atas proyek-proyek tersebut.
“Empat perusahaan tersebut
tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam
kontrak,” kata Agus.
Selain lima proyek tersebut,

Waskita Karya juga diduga telah
membayar fiktif kepada empat
perusahaan terkait sembilan
proyek lainnya.
Proyek-proyek tersebut yakni proyek normalisasi Kali Bekasi
Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek
Bandara Udara Kuala Namu,
Sumatera Utara, proyek bendungan Jati Gede, Sumedang,
Jabar, proyek PLTA Genyem,
Papua, proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 1, Jawa Barat,
proyek flyover Merak-Balaraja,
Banten, proyek Tol Nusa DuaNgurah Rai-Benoa Paket 2, Bali,
proyek Tol Nusa Dua-Ngurah RaiBenoa paket 4, Bali, dan proyek
Jembatan Aji Tulur-Jejangkat,
Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Atas kasus itu, KPK menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013,
Fathor Rachman, dan Kepala
Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode

2010-2014, Yuly Ariandi Siregar,
sebagai tersangka.
Agus menjelaskan, Fathor
dan Yuly menunjuk beberapa
subkontraktor untuk melakukan
pekerjaan fiktif pada sejumlah
proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.
Atas subkontraktor pekerjaan fiktif itu, PT Wakita Karya
kemudian melakukan pembayaran terhadap perusahaan
subkontraktor tersebut.
“Namun, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut
menyerahkan kembali uang
pembayaran dari PT Waskita
Karya kepada sejumlah pihak
termasuk yang kemudian diduga
digunakan untuk kepentingan FR
dan YAS,” kata Agus.
Dari perhitungan sementara berkoordinasi dengan BPK,
ungkap Agus, setidaknya negara
mengalami kerugian Rp186 miliar.
 Sammy

 Benny: Pemilu 2019 Tingkat Kecemasan Masyarakat Tinggi
rakyat harus memastikan petahana tidak boleh menyalahgunakan kekuasaanya untuk
kepentingan pemenangannya
pada Pemilu 2019.
Demokrat juga mendesak
agar incumbent tidak memanfaatkan ketidaktahuan rakyat dalam
berpolitik untuk kemenangannya
di Pilpres 2019.
“Saya minta capres incumbent tidak menyalahgunakan
posisi dominannya, tidak menyalahgunakan posisi politiknya
yang saat ini dominan. Penyalahgunaan posisi dominan secara
politik tentu akan menghasilkan
pemimpin yang tidak amanah,”
terangnya.
“Jadi tidak boleh memaksa
atau mendikte supaya dipanggil
semua kepala desa-kepala desa
supaya menangkan incumbent,

kalau tidak maka dan desa tidak
akan kita kucurkan,” ujar Benny.
Disisi lain, Demokrat juga
meminta agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) PrabowoSandi membuka mata lebar-lebar
agar proses pemilu berjalan
dengan harapan rakyat.
“BPN Prabowo-Sandi harus
memulai insiatif baru supaya
meyakinkan rakyat supaya tidak
mudah ditipu. Kepung itu desadesa, kepung TPS-TPS, pastikan
tidak ada kecurangan. Kalau
tidak begitu, ya percuma usaha
sekeras apa pun,” tegas mantan
anggota Komisi III DPR itu.
Rapor Merah
Mantan anggota Komnas
HAM, Natalius Pigai menyebut,
calon presiden nomor urut 01,
Joko Widodo (Jokowi) sudah

mulai lemah untuk bertarung di
Pilpres 2019. Apalagi, menurutnya, Jokowi sudah mendapatkan
rapor merah dari Komnas HAM.
“2018 Komnas HAM sudah
berikan rapor merah kepada
Jokowi. Dan itu satunya-satunya
presiden yang diberikan rapor
merah oleh Komnas HAM,” kata
Natalius dalam diskusi tersebut.
Tak hanya Komnas HAM,
Natalius mengungkap, lembaga
terpercaya seperti KontraS juga
memberikan penilaian negatif
terhadap Jokowi. Hal itu, menurut dia, menjadi alasan bahwa
Jokowi sudah semakin lemah di
Pilpres 2019 ini.
“Kalau lembaga-lembaga
kredibel seperti itu kepada Jokowi, mau apa dia. Makanya kalau
mau bertarung silakan dari aspek
ekonomi saja,” ujar dia.

Natalius mengatakan, kubu
pasangan capres-cawapres
Prabowo Subianto-Sandiaga
Salahudin Uno perlu mengantisipasi kecurangan manipulasi
suara hasil pemungutan suara
Pilpres 2019. Ia menegaskan,
antisipasi sangat penting karena
terbuka kemungkinan manipulasi
dilakukan pihak tertentu jika hasil
suara hanya selisih 1-2 persen.
“Kalau selisih suara hanya
1-2 persen, saya kira rentan sekali dimanipulasi,” ujar Natalius.
Natalius menyarankan, kubu
Prabowo-Sandi mengawasi secara ketat seluruh proses penghitungan suara, terutama di daerahdaerah yang dinilai rawan terjadi
manipulasi. Ia mengingatkan, manipulasi biasanya terjadi pada saat
proses penghitungan dilakukan.
 Sammy

 Umumkan Politisi dan Parpol yang Terlibat
tersebut
“Lembaga sekaliber PPATK
jika hendak mengumumkan
maka yang dibeberkan bukan
hanya transaksi saja, tetapi juga
menyebut siapa itu nama orangnya. Sehingga masyarakat juga
mengetahui siapa atau dari partai
mana. Karena jika hanya menyebut ada transaksi mencurigakan
tapi tidak menyebut nama maka
hanya membuat publik bingung,”
ujar Uchok kepada Harian Terbit,
Selasa (18/12/2018).
Nama itu harus diumumkan
atau sebut saja, partai atau nama
calon presiden dan wakil presiden yang melakukan transaksi
mencurigakan tersebut. Kalau
hanya mengumumkan saja maka
hanya bikin publik bingung dan
menilai PPATK ini kerjanya basa
basi saja,” jelasnya.
Politisi
Uchok menyebut, berdasarkan analisanya yang diumumkan
PPATK jika berkaitan dengan

pemilu maka transaksi mencurigakan tersebut dilakukan oleh
politisi atau bisa juga parpol
dan tidak mungkin dilakukan
oleh bisnisman. Karena saat
ini bisnis sedang lesu. Lesunya
bisnis maka saat ini para politisi
bermain-main anggaran agar
bisa terpilih kembali di parlemen.
Uchok juga enggan menyebut nama siapa politisi yang bertransaksi mencurigakan tersebut.
Oleh karena itu Uchok meminta
agar PPATK membuka data siapa
saja orang - orang yang terlibat
transaksi mencurigakan tersebut.
Sementara itu, Peneliti Pusat
Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada (UGM) Yuris Rezha juga
mengatakan, temuan PPPATK
ini menguatkan dugaan masih
banyak terjadi praktik politik uang
di daerah. Dalam temuan PPATK
kali ini yang disoroti adalah
kurun waktu pilkada 2017-2018
sehingga patut diduga masih
banyak terjadi politik uang dari

aktor-aktor yang berkaitan dengan Pilkada, baik itu calon,
partai politik bahkan juga penyelenggara pemilu.
“(Pemainnya) diduga parpol
dan calonnya. Karena aktor utama pilkada ada pada mereka,”
ujarnya.
Rp1,3 Triliun
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa
(18/12/2018) menyebut adanya
143 transaksi keuangan mencurigakan pada Pemilu 2018 lalu
yang melibatkan pasangan calon
kepala daerah, partai politik dan
penyelenggara pemilu.
“PPATK telah mengidentifikasi adanya 143 transaksi
keuangan mencurigakan selama
Pemilu 2018 dengan nominal
transaksi mencapai Rp47,2
miliar,” ujar Kiagus Ahmad Badaruddin.
Kiagus mengatakan secara
keseluruhan berdasarkan hasil

pemantauan selama periode
2017 sampai dengan Kuartal III
tahun 2018 menunjukkan adanya
transaksi keuangan secara tunai
yang sangat signifikan terkait
penyelenggaraan pemilu maupun
kontestasi.
Dia mengatakan terdapat
1.092 laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan
penyelenggara pemilu, paslon,
keluarga paslon, ser ta par tai
politik dengan jumlah total
Rp1,3 triliun.
Dia mengatakan PPATK
sebagai lembaga yang memiliki
tugas utama mencegah dan
memberantas tindak pidana
pencucian uang telah berupaya mengimplementasikan
Nota Kesepahaman dengan
Bawaslu secara konsisten dan
bertanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang bersih
dan berintegritas bebas dari
praktik-praktik kejahatan, khususnya pencucian uang.
 Safari

 Ruang Kosong di DPR Bukan Berarti Wakil Rakyat Bolos
(18/12/2018).
Bamsoet menuturkan, Pileg
2019 yang juga berbarengan
dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan secara
serentak pada 17 April 2019.
Tidak heran, dua bulan menjelang pencoblosan maka di antara
anggota DPR yang mencalonkan
kembali di Pileg 2019 akan lebih
sering turun untuk berkampanye
menemui konstituen di sejumlah
daerah. Oleh karenanya aktivitas
itu bukan berarti anggota DPR
bolos bekerja.
“Ruang sidang kosong bukan berarti mereka bolos, tetapi
mereka bekerja di daerah. Itulah
hakikatnya, karena DPR bukan
pabrik, bukan kantoran. DPR
adalah ruang politik sehingga
mereka tetap bekerja walau tidak
ada di ruang DPR,” jelasnya.

Merah Putih
Sementara itu Ketua MPR
Zulkifli Hasan mengatakan, Pemilu 2019 sudah disepakati
bersama sebagai kedaulatan
rakyat yang paling tinggi. Oleh
karena itu walaupun ada perbedaan di antara peserta Pemilu
2019 namun tetap mempunyai
tujuan untuk bersatu dan tetap
merah putih. Oleh karenanya
adanya Pemilu 2019 bukan untuk
memecah belah rakyat.
“Pilihan boleh beda tapi merah putih tetap harus jadi tujuan
bersama,” paparnya.
Lebih lanjut Zulkifli meminta
agar Pemilu 2019 bisa dilakukan
dengan damai, menggembirakan
serta friendly (bersahabat). Karena Pemilu 2019 merupakan
kompetisi antar warga negara
Indonesia yang tujuan dari ada-

nya Pemilu adalah agar warga
negara Indonesia tetap bersatu.
Sehingga kedepannya Indonesia
bisa berdaulat, adil, sejahtera
dan setara dengan negara - negara lain.
“Oleh karena itu saya mengajak semua, tim sukses, siapapun boleh beda-beda tapi itu
semua dalam rangka mempersatukan kita semua untuk membuat Indonesian berdaulat, untuk
Indonesia mencari pemimpin
yang legitimate, makmur dalam
berkeadilan,” paparnya.
Refleksi Akhir Tahun Kinerja
MPR, DPR dan DPD’ dan pengukuhan pengurus baru Koordinatoriat Wartawan Parlemen Periode
2018-2020 ini juga dihadiri Ketua
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Oesman Sapta Odang (OSO).
OSO berpesan agar pers

menjadi kepercayaan masyarakat. Karena masyarakat lebih
percaya pers dari pada pihak
lain. Agar pers bermartabat maka
harus mengurangi berita hoaks.
Oleh karena itu jangan bodohi
masyarakat dengan berita hoaks.
OSO juga meminta agar pers
bisa memberitakan atau mengangkat daerah masing-masing
sehingga proses pembangunan di
daerah menjadi fokus khususnya
terkait pembangunan infrastruktur
saat ini. Apalagi wartawan juga
berasal dari daerah.
Selain OSO, hadir juga Wakil
Ketua MPR Hidayat Nurwahid
(HNW). Prosesi pengukuhan
pengurus baru Koordinatoriat
Wartawan Parlemen diisi dengan
potong tumpeng yang dilakukan
para petinggi DPR, MPR dan DPD.
 Harian Terbit/Safari

