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Ikan Lele Mampu  Kurangi Risiko 
Stroke dan Sakit Jantung

JAKARTA (IM) – Ikan 
lele menjadi salah satu lauk 
favorit banyak orang. Teks-
tur dagingnya yang lembut 
dan rasanya yang gurih, 
membuat ikan berkumis ini 
makin digilai.  Tapi rupanya 
bukan hanya rasanya saja 
lho yang lezat. Ikan lele 
juga dipercaya mampu men-
jaga kesehatan jantung dan 
mengurangi risiko terkena 
stroke.

Benarkah demikian?  
Spesialis gizi klinik, dr. 
Dian Permata Sari, M.Gizi, 
Sp.GK, membenarkan 
hal tersebut. Menurut dia, 
kandungan Omega 3 yang 
terdapat pada lele mampu 
menjaga kesehatan jantung 
dan menurunkan risiko 
terjadinya stroke. 

 “Jadi lele ini mengand-
ung Omega 3 yang super. 
Omega 3 ini nutrisi yang 
sangat super buat kesehatan 
jantung, pembuluh darah.  
Sehingga dia mengen-
cangkan pembuluh darah 
dan mengurangi terjadinya 
stroke karena pecah pem-
buluh darah, mengurangi 
sumbatan-sumbatan dari 
plak-plak darah,” lanjut dia.

Dokter Dian menam-
bahkan, ikan lele dapat 
dikonsumsi sebagai protein 
hewani untuk asupan har-
ian kita.

“Kan kita t iga kal i 
makan, tentunya setiap 
makan itu pasti ada lauk. 
Nah, lele ini bisa menjadi 
salah satu lauk hewani. Mau 
dalam sehari dimakan tiga 
kali, pagi, siang, sore juga 

boleh,” terang dia.  Namun, 
untuk mencukupi kebutuhan 
nutrisi harian tubuh, Dian 
menyarankan untuk mengon-
sumsi makanan yang lebih 
beragam, termasuk protein 
dan Omega 3 yang lain.  “Tapi 
kalau untuk mendapatkan 
efeknya, satu bahan makanan 
sumber itu nilai gizinya banyak, 
tentunya kita harus mengon-
sumsi cukup banyak untuk 
mendapatkan manfaat dari 
Omega 3 tadi. Karena dalam 
100 gram lele mengandung 
237, sedangkan kebutuhan kita 
lebih dari itu,” tuturnya.  

“Jadi selain lele, tentu kita 
harus menambah asupan lain-
nya. Protein lain, Omega 3 
yang lain juga. Tapi lele ini 
boleh dikonsumsi sebagai 
lauk utama kita. Mau makan 
3 kali sehari itu gak masalah,” 
tambah dia.  

Lalu, bagaimana cara men-
golah ikan lele yang baik agar 
dapat menjaga kesehatan jan-
tung dan menurunkan risiko 
stroke? Apakah boleh dig-
oreng, seperti pecel lele pada 
umumnya?  “Sebenarnya ikan 
lele diolah paling enak dig-
oreng, pakai minyak pasti akan 
kering, gurih dan sebagainya. 
Cuma untuk mengonsumsi 
ikan lele dengan cara yang 
sehat yaitu dengan mengu-
rangi minyaknya. Mungkin 
dengan dibakar, dipecak lele, 
dipanggang atau digoreng 
dengan menggunakan air fryer, 
atau mungkin pepes lele. Itu 
bisa menjadi pilihan untuk 
mengonsumsi ikan lele yang 
sehat,” jelas dr. Dian Permata 
Sari.  tom

SAMBUNGAN

Capres Terkuat Prabowo...
diadakan sekarang, siapa 
yang akan ibu/bapak pilih 
sebagai presiden di antara 
nama-nama berikut ini’.

Has i lnya ,  Prabowo 
menempati urutan teratas 
dengan 24,1 persen. Ganjar 
menyusul di tempat kedua 
dengan 20,8 persen, dan 
di posisi ketiga ada Anies 
dengan 15,1 persen.

“Pak Prabowo masih di 
peringkat pertama, kemu-
dian Pak Ganjar Pranowo, 
kemudian Pak Anies. Tiga 
nama ini yang mencapai dua 
digit ke atas, yang lain masih 
satu digit,” kata Direktur 
Eksekutif  Indikator Politik 
Indonesia, Burhanuddin 
Muhtadi dalam rilis survei 
Indikator Politik Indone-
sia bertajuk ‘Pemulihan 
Ekonomi Pasca-COVID, 
Pandemic Fatigue, dan 
Dinamika Elektoral Jelang 
Pemilu 2024’, Minggu (9/1).

Ke mu d i a n ,  s u r ve i 
kembali dilakukan dengan 
mengurangi jumlah nama 
calon, dari 33 menjadi 19 
nama. Hasilnya pun tidak 
berubah, Prabowo masih 
di urutan pertama, disusul 
secara berurut oleh Ganjar 
dan Anies.

Berikut ini hasil survei 
19 nama capres Indikator 
Politik Indonesia:  Prabowo 
Subianto 24,1%, - Ganjar 
Pranowo 20,8 %, Anies 
Baswedan 15,1 %, Agus 
Harimurti Yudhoyono 6,8 
%,  Ridwan Kamil 5,5 %, 
Sandiaga Uno 3,9 %, Tri 
Rismahawini 3,2 %, Khofi -
fah Indar Parawansa 1,9 %, 
Puan Maharani 1,8 %, Erick 
Thohir 1,0 %, Sri Mulyani 

1,0 %,  Airlangga Hartarto 0,9 
%, dan  Mahfud Md 0,9 %.

Sedangkan untuk posisi 
calon wakil presiden menurut 
survei IPI, eletabilitas Sandiaga 
Uno berada di posisi teratas, 
disusul secara berurut-turut 
ada Ridwan Kamil dan Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY).

D i r e k t u r  E k s e k u t i f  
IPI Burhanuddin Muhtadi 
menjelaskan, berdasarkan 
simulasi 12 nama cawapres, 
elektabilitas Sandiaga paling 
tinggi. Dalam surveinya, , 
tidak terdapat nama Prabowo 
Subianto, Ganjar Pranowo dan 
Anies Baswedan.

Dalam wawancara survei 
ini, responden ditanya, ‘jika 
pemilihan presiden diadakan 
sekarang, siapa yang ibu/bapak 
anggap paling pantas sebagai 
cawapres di antara nama-nama 
berikut.

“Ini 12 nama, nama-nama 
yang kita anggap potensial 
maju sebagai wapres. Jadi 
nama Anies kita take out, nama 
Prabowo, nama Ganjar, kita 
take out. Sandi paling tinggi, 
disusul Ridwan Kamil, AHY,” 
kata Burhanuddin.

“Nomor 4 dan nomor 
5, Erick dan Airlangga,” im-
buhnya.

Berikut ini hasil survei IPI 
untuk calon wakil presiden RI: 
Sandiaga Uno 25%, Ridwan 
Kamil 15,3%, AHY 12%,  Er-
ick Thohir 7,9%, Airlangga 
Hartarto 7,3%, Khofi fah Indar 
Parawansa 6,3%,  Puan Maha-
rani 2,9%, Mahfud Md 2,1%, 
Bambang Soesatyo 0,8%,  Cak 
Imin 0,6%, - Zulkifli Hasan 
0,6%,  Ahmad Syaikhu 0,6%, 
dan  yang menjawab tidak 
tahu/tidak jawab 18,7%.  mar

Semangka Bisa Cegah Penyakit
Prostat Hingga Batu Ginjal
Semangka mengandung berbagai zat 
yang dapat menbantu mencegah ber-
bagai penyakit.

Nah, kandungan air dan ka-
lium dalam semangka, ternyata 
bisa mengurangi pembentukan 
batu. Salah satunya batu di 
prostat. Namun Diana mene-
gaskan, fungsi semangka hanya 
sebatas mencegah bukan men-
gobati. Semangka hanya bisa 
berfungsi optimal ketika batu 
di prostat belum terbentuk.

“Tapi tidak bisa meng-
hilangkan ya. Pasti beda kalau 
sudah terbentuk batu atau 
pembesaran kelenjar pros-
tat, semangka lagi-lagi bukan 
menyembuhkan. Jadi jangan 
sampe salah kaprah. Tetap 
dengan metode medis, se-
mangka silakan dikonsumsi se-
bagai tambahan,” ungkapnya. 

Selain mencegah penyakit 

prostat, Diana mengungkap, 
semangka juga bisa mencegah 
pembentukan batu ginjal.  

“Prinsipnya sama. Jadi 
konsumsi semangka dapat 
menghambat atau mence-
gah pembentukan batu ginjal. 
Kandungan antioksidannya 
membuat pembuluh darah 
mengalami fase dilatasi atau 
membesar. Kemudian kand-
ungan kalium dalam semangka 
juga tinggi, sehingga mencegah 
pembentukan batu. Jadi dia 
kaya ngikat asam-asamnya 
dan dibuang ke dalam saluran 
cerna,” terang dia.  

Namun sama seper t i 
kondisi prostat, semangka 
hanya bisa digunakan untuk 
mencegah pembentukan batu 

benarkan hal tersebut.  
“Kandungan antioksidan 

dalam semangka, baik merah 
atau kuning, ternyata sangat 
tinggi. Likopen, beta karoten. 
Nah, antioksidan sendiri itu 
yang menangkal radikal be-
bas yang terbentuk. Sehingga 
mencegah penyakit macam-
macam, salah satunya prostat,” 
ujarnya baru baru ini. 

Dokter Diana menambah-
kan, biasanya prostat berkaitan 
dengan pembentukan batu. 

JAKARTA (IM) - Selain 
menyegarkan, buah semangka 
mengandung banyak manfaat 
untuk kesehatan. Baik se-
mangka merah atau kuning, 
keduanya mengandung berb-
agai zat yang dapat menbantu 
mencegah berbagai penyakit.  
Salah satu yang cukup pop-
uler adalah manfaatnya dalam 
mencegah penyakit prostat. 
Spesialis gizi klinik, dr. Diana 
F. Suganda, SpGK, turut mem-

ginjal bukan menghilangkan-
nya. Bahkan dalam kasus batu 
ginjal sudah terbentuk, kon-
sumsi semangka harus dibatasi. 
Kenapa? 

 “Kalau sudah ada masalah 
dengan ginjal, biasanya kalium 
susah dikeluarkan dari tubuh, 
konsumsi semangka harus 
dibatasi. Jadi kita harus lihat. 
Sekarang kondisi kita mau 
mencegah atau sudah terjadi. 
Kalau sudah terjadi masalah di 
ginjal, justru kondisi hiper ka-
lium atau kalium yang berlebih 
kita hindari. Jadi harus dibatasi, 
karena tinggi kalium. Jadi lihat 
kondisi tubuh masing-masing,” 
ucap dr. Diana F. Suganda. 

 tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1Masih Alot, Larangan Ekspor Batu...
dukungan mitra kerja, pasokan 
batu bara mulai mengalir deras.

Manajemen memastikan 20 
juta MT batu bara untuk mem-
buat ketersediaan batu bara di 
pembangkit listrik dalam kondi-
si aman dengan minimal 20 
hari operasi sejak Januari 2022. 
Jumlah itu terdiri dari, 10,7 juta 
MT dari kontrak eksisting dan 
9,3 juta MT tambahan untuk 
meningkatkan ketersediaan 
batubara ke level aman.  

PLN sudah mendapatkan 
total kontrak 13,9 juta MT 
batu bara. Jumlah tersebut ter-
diri dari 10,7 juta MT kontrak 
eksisting PLN dan IPP, dan 

dengan baik-baik kita akan tun-
taskan semua,” kata Luhut Bin-
sar Pandjaitan. Terkait sejumlah 
negara yang telah mengaju-
kan permintaan larangan pen-
cabutan impor seperti Jepang, 
Menko Luhut mengatakan hal 
tersebut adalah ranah kebijakan 
dari Kementerian Perdagangan. 
Ekspor batu bara dilarang mu-
lai 1 hingga 31 Januari 2022. 
Kebijakan ini dibuat lantaran 
adanya krisis pasokan batu bara 
untuk pembangkit listrik di 
dalam negeri. Namun, PT PLN 
(Persero) menjamin tidak ada 
pemadaman listrik meski krisis 
pasokan batu bara.

Selain memastikan tidak 
ada pemadaman arus listrik,  
PLN juga berupaya menjaga 
stabilitas pasokan energi primer 
tersebut agar dapat memenuhi 
standar minimal 20 HOP (hari 
operasi) untuk seluruh pem-
bangkit PLN maupun Inde-
pendent Power Producer (IPP).

Direktur Utama PLN Dar-
mawan Prasodjo mengungkap-
kan, langkah cepat dan tegas 
pemerintah sangat membantu 
PLN dalam memastikan ket-
ersediaan energi primerMenu-
rutnya, emerintah telah men-
gambil langkah-langkah cepat. 
Atas kebijakan pemerintah dan 

3,2 juta MT kontrak tambahan. 
Tambahan pasokan ini akan 
masuk ke pembangkit PLN 
secara bertahap. Perseroan pun 
terus meningkatkan kecepatan 
dan efektivitas bongkar muat 
kapal pengangkut batu bara.

“Upaya kami salah satunya 
adalah memaksimalkan batu 
bara yang awalnya akan diek-
spor bisa dikirim ke pembang-
kit PLN,” ungkapnya.

Direktur Utama PLN Dar-
mawan Prasodjo mengung-
kapkan, solusi permanen dan 
jangka panjang terkait pasokan 
energi primer PLN sangat 
dibutuhkan demi keandalan 

pasokan listrik ke masyarakat 
dan ketahanan energi nasional.

PLN akan bekerja keras 
untuk menjaga pasokan energi 
primer pembangkit. Sebagai 
langkah antisipasi ke depan, 
PLN akan melakukan kontrak 
jangka panjang dan perika-
tan volume dengan swing 20 
persen. Sementara harga batu 
bara tetap akan mengacu pada 
regulasi pemerintah dengan 
skema kirim cost, Insurance 
and Freight (CIF/beli batubara 
dengan harga sampai di tempat) 
atau skema Free on Board 
(FOB/beli batu bara di lokasi 
tambang).  mar

Wadah 57 Orang Mantan Pegawai KPK...
larut dan diduga ada conflict 
of  interest atau konfl ik kepent-
ingan antara penegak hukum 
dan pihak yang terkait perkara. 
“Melalui pengesahan tersebut 
maka IM57+ Institute dapat 
beraktivitas sebagai lembaga 
resmi yang diakui oleh negara,” 
ujar Praswad.

“Maka diharapkan kontri-
busi IM57+ Institute dalam 
pemberantasan korupsi dapat 
berjalan secara lebih optimal,” 
katanya.

IM57+ Institute kini juga 
telah membentuk kepengu-
rusan yang ditetapkan sejak 
bulan Desember 2021. Berikut 
susunanya: Mochamad Pras-
wad Nugraha (Ketua), Lakso 
Anindito (Sekretaris Jenderal), 
Novariza,(Bendahara), Iguh 
Sipurba (Direktur Investigasi 

kerja-kerja pengawalan, kajian, 
strategi, dan pendidikan an-
tikorupsi.

“Proses pendaftaran sebagai 
badan hukum dalam bentuk 
perkumpulan ini adalah wujud 
bahwa IM57+ Institute mempu-
nyai itikad baik dalam memenuhi 
hukum yang berlaku,” ujar Ket-
ua IM57+ Institute, Praswad 
Nugraha keada wartawan, Min-
ggu (9/1).

Praswad mengatakan bahwa  
status badan hukum tersebut 
akan mendukung kegiatan dalam 
kepengurusan yang telah ber-
jalan sekitar satu bulan. Ia me-
nyebut, IM57+ telah melakukan 
telaah kasus hingga kerja sama 
dengan Aliansi Jurnalis Inde-
penden (AJI) dalam penguatan 
kapasitas jurnalisme investigatif  
terkait pemberantasan korupsi.

“Kami berkomitmen untuk 
terus membangun basis advo-
kasi dalam rangka mendorong 
pemberantasan korupsi yang 
berjalan secara optimal, ” tutur 
Praswad.

IM57+ Institute pun men-
gundang berbagai elemen ma-
syarakat mulai dari mahasiswa, 
buruh serta koalisi masyarakat 
untuk berkolaborasi seluas-
luasnya melalui loket pengaduan 
pada kantor sekretariat IM57+ 
Institute di Gedung YLBHI, 
lantai 1, Jakarta Pusat.

Menurut Praswad, organ-
isasinya terbuka untuk melaku-
kan kolaborasi atas kasus-kasus 
korupsi yang perkaranya tidak 
berjalan dengan baik pada pen-
egak hukum. IM57+ Institute, 
ujar dia, akan mengkaji penan-
ganan perkara telah berlarut-

dan Riset),  Budi Agung Nu-
groho (Direktur Akademi Anti 
Korupsi), Rasamala Aritonang 
(Manajer Advokasi dan Litigasi), 
Ita Khoriyah (Manajer Humas), 
A (Manajer Kampanye), Chris-
tie Afriani (Manajer Kerjasama 
Internasional).

Rahmat Reza Masri (Mana-
jer Teknologi Informasi), Ron-
ald Paul Sinyal (Manajer Op-
erasional),  Anissa Rahmadhany 
(Manager Pendidikan dan Pelati-
han),  Airien Marttanti Koesniar 
(Manajer Administrasi), Agtaria 
Adriana (Manajer Finansial).

Pegawai KPK yang dipecat 
usai dinyatakan tidak lolos tes 
wawasan kebangsaan (TWK) 
mendeklarasikan IM57+ Insti-
tute pada hari terakhir mereka 
bekerja atau pada 30 September 
2021. IM57+ Institute juga me-

miliki Executive Board yang ter-
diri dari mantan Deputi Bidang 
Koordinasi dan Supervisi, Hery 
Muryanto, mantan Direktur Di-
rektorat Pembinaan Kerja Antar 
Komisi dan Instansi (PJKAKI), 
Sujanarko. Kemudian, mantan 
penyidik senior Novel Baswedan, 
mantan Direktur Sosialisasi dan 
Kampanye Anti Korupsi KPK, 
Giri Suprapdiono serta mantan 
Kepala Biro Sumber Daya Manu-
sia (Kabiro SDM) Chandra SR.

Selain itu, terdapat pula 
Investigation Board yang terdiri 
dari mantan penyidik dan peny-
elidik senior. Kemudian, Law 
and Strategic Research Board 
beranggotakan ahli hukum dan 
peneliti senior, serta Education 
and Training Board terdiri atas 
jajaran ahli pendidikan dan pela-
tihan antikorupsi.  han

keterangannya, Sabtu (8/1).
Secara kumulatif  kasus pal-

ing banyak berasal dari Turki 
dan Arab Saudi. Kemudian 
kebanyakan kasus konfirmasi 
Omicron adalah mereka yang 
sudah lengkap vaksinasi CO-
VID-19.

Dia juga menjelaskan, se-
banyak 99% kasus Omicron 
yang diisolasi memiliki gejala 
ringan atau tanpa gejala.

Kemudian 97% kasus di-

RS, dan semua yang berdekatan 
grup kami ke Istanbul semua 
karantina di hotel sesuai aturan 
pemerintah,” kata Ashanty 
menjelaskan.

Kasus Omicron Bertambah
Kementerian Kesehatan 

menyampaikan, kasus konfir-
masi Covid-19 varian Omicron 
kembali bertambah. Pada Jumat 
(7/1) pemerintah mencatat 
penambahan kasus sebanyak 57 
orang. Sehingga total konfi rmasi 

Omicron sebanyak 318 orang. 
Penambahan 57 orang itu terdiri 
dari 7 orang transmisi lokal dan 
50 orang pelaku perjalanan luar 
negeri.

“Secara keseluruhan dari 
awal kasus Omicron pada De-
sember 2021 hingga Jumat (7/1) 
kasus transmisi lokal berjumlah 
23 orang dan kasus dari pelaku 
perjalanan luar negeri berjumlah 
295 orang,” kata Juru Bicara Ke-
menkes Siti Nadia Tarmizi dalam 

dominasi oleh pelaku perjala-
nan luar negeri dan berasal dari 
Provinsi DKI Jakarta. Selanjut-
nya sebanyak 4,3% kasus memi-
liki komorbid seperti Diabetes 
Melitus dan Hipertensi, serta 
1% kasus membutuhkan terapi 
oksigen.

Kebanyakan orang terinfek-
si Omicron adalah mereka yang 
sudah divaksinasi lengkap dan 
tidak bergejala sampai bergejala 
ringan. Meski demikian, upaya 

vaksinasi saja tidak cukup, ha-
rus dibarengi dengan disiplin 
menerapkan protokol kesehatan 
dengan ketat.

“Kewaspadaan individu juga 
harus terus ditingkatkan untuk 
menghindari potensi penularan 
Omicron. Protokol kesehatan 
5M dan vaksinasi harus berjalan 
beriringan sebagai kunci untuk 
melindungi diri dan orang seki-
tar dari penularan Omicron,” 
tandasnya.  mar

8 Orang di Rombongan Ashanty...

kepada rekrutan berikutnya.
“Apa yang kami distribusikan 

dalam kondisi baik,” kata juru 
bicara itu sebagaimana dilansir RT.

Dia mengatakan bahwa 
sepasang pakaian dalam dan 
kaus kaki bekas lebih baik dari-

pasokan yang sebagian telah 
dipengaruhi oleh pandemi virus 
corona sebagai alasan diterbit-
kannya aturan tersebut.

Seorang manajer komu-
nikasi untuk Organisasi Lo-
gistik Angkatan Bersenjata, 

Hans Meisingset, mengakui 
bahwa mereka tidak memiliki 
stok pakaian dalam yang cukup, 
meskipun dia bersikeras bahwa 
pakaian yang digunakan kem-
bali itu “dicuci, dibersihkan, dan 
diperiksa” sebelum diberikan 

pada tidak sama sekali. Karena 
masalah pasokan, beberapa 
tentara dilaporkan telah dipaksa 
berjalan-jalan dalam cuaca din-
gin dengan mengenakan pakaian 
yang berlubang-lubang.

Kekurangan juga menye-

babkan Angkatan Bersenjata 
memprioritaskan tentara ter-
tentu untuk peralatan peng-
ganti, dengan mereka yang 
ditempatkan di utara paling 
disukai karena kondisi cuaca 
yang buruk.  osm

Tentara Norwegia Diwajibkan...

Salju, yang mulai jatuh 
pada Selasa (4/1) malam, terus 
turun secara berkala dan men-
arik minat ribuan turis. Akibat 
membludaknya pengunjung, 
banyak keluarga terlantar di 
jalan-jalan.

Media lokal melaporkan 
lebih dari 100.000 kendara-
an memasuki kota wisata itu. 
Video-video yang dibagikan di 

paramiliter telah dikerahkan 
untuk membantu pemerintah 
sipil dalam operasi penyela-
matan” ujar Ahmed.

Pada Jumat (7/1) malam, 
pemerintah mengumumkan 
penutupan semua jalan menu-
ju kota kecil tersebut untuk 
menghentikan gelombang turis 
yang datang. Perdana Menteri 
Imran Khan mengungkapkan 

keterkejutannya atas “kematian 
tragis” belasan turis.

“Telah memerintahkan 
penyelidikan dan menetapkan 
regulasi yang tegas untuk me-
mastikan pencegahan tragedi 
serupa,” cuit Khan di Twitter.

Menteri Informasi Fawad 
Chaudhry meminta masyara-
kat untuk tidak mengunjungi 
Murree.

media sosial memperlihatkan 
beberapa keluarga, termasuk 
anak-anak, meninggal di kenda-
raan mereka yang tertutup 
salju. “Apakah kematian itu 
disebabkan oleh kedinginan 
atau keracunan karbon monok-
sida (CO)?” kata Dr. Faheem 
Younus, kepala departemen 
penyakit menular di Universitas 
Maryland UCH, di Twitter.

“CO tidak berbau, mema-
tikan jika mobil yang terus me-
nyala terkubur salju, knalpot 
yang tersumbat bisa dengan 
cepat membunuh penump-
angnya saat mereka menghirup 
CO.”

Hingga saat ini belum ada 
pejabat Pakistan bersuara ten-
tang kejadian tragis tersebut. 

 osm
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ayahnya dan juga Partai Golkar.
“Memang ini pembunuhan 

karakter, memang ini kuning 
(Golkar) sedang diincar. Kita 
tahu sama tahu siapa yang 
mengincar ini. Tapi nanti di 
2024, jika kuning koalisi dengan 
oranye, matilah yang warna lain,” 
katanya.

Saat dikonfirmasi melalui 
pesan singkat, putri Wali Kota 
non-aktif  Bekasi sekaligus Ket-
ua Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) Golkar Bekasi ini mem-
benarkan pernyataannya yang 
viral di media sosial. Baginya, ini 
merupakan sebuah bentuk moti-
vasi kepada kader Partai Golkar.

“Bahwa yang saya sam-
paikan adalah motivasi dan 
suplementasi kepada kader, agar 

Akun Instagram @infobeka-
si.coo mengunggah pernyataan 
dari Ade dan sontak menarik 
perhatian warganet. Dalam video 
berdurasi 1.40 menit tersebut, Ade 
menjelaskan situasi saat ayahnya 
dibawa oleh petugas KPK.

Ade menegaskan tidak ada 
uang sepeser pun yang dibawa 
bersama Rahmat Effendi, sep-
erti yang dijelaskan sebelumnya 
oleh KPK dalam rilis persnya, 
Kamis (6/1).

“Saksinya banyak, staf  
yang di rumah itu saksi semua. 
Bagaimana Pak Wali dijemput 
di rumah, bagaimana Pak Wali 
hanya membawa badan. KPK 
hanya membawa badan Pak Wali, 
tidak membawa uang sepeser 
pun,” ungkap Ade, seperti yang 

dikutip pada Sabtu (8/1).
Menurut Ade, uang yang 

disita petugas KPK merupakan 
uang hasil pengembangan peny-
elidikan dari pihak ketiga, bukan 
uang yang didapat saat menang-
kap Rahmat Effendi.

“Bahwa Pak Wali bersama 
KPK tidak membawa uang dari 
pendopo. Uang yang ada di KPK 
itu uang yang ada di iuaran dari 
pihak ketiga, dari Kepala Dinas, 
dari Camat. Itu pengembangan, 
tidak ada OTT,” ujar Ade.

Ade menduga, ada pihak-
pihak yang dengan sengaja men-
jerumuskan Rahmat Effendi 
untuk terkena kasus korupsi. 
Penangkapan terhadap Rahmat 
Effendi menjadi bagian dari 
pembunuhan karakter kepada 

tidak terusik oleh bisingnya ger-
akan destruktif  terhadap kader 
Golkar Kota Bekasi,” tandasnya.

Menanggapi pernyataan 
putrri Tahmat Effendi, Pelak-
sana Tugas Juru Bicara KPK Ali 
Fikri menegaskan bahwa OTT 
terhadap Rahmat Effendi telah 
sesuai dengan prosedur hukum 
yang berlaku. “Kami tegaskan 
seluruh kegiatan tangkap tangan 
KPK tersebut dilakukan sesuai 
prosedur hukum yang berlaku,” 
ujar Ali, melalui keterangan 
tertulis, Minggu (9/1).

Ali menyampaikan, KPK juga 
telah melakukan dokumentasi se-
cara detail, baik foto maupun vid-
eo dalam proses tangkap tangan 
tersebut. Dokumentasi tim KPK 
tersebut, ujar dia, dinilai cukup 

jelas dan sangat terang memper-
lihatkan bahwa pihak-pihak yang 
terjaring dalam OTT ada beserta 
dengan barang buktinya.

“Publik penting mema-
hami bahwa yang dikatakan 
tertangkap tangan adalah sedang 
melakukan tindak pidana, segera 
sesudah beberapa saat melaku-
kan, sesaat kemudian diseru-
kan oleh khalayak, atau sesaat 
kemudian padanya ditemukan 
benda yang diduga keras telah 
dipergunakan untuk melakukan 
tindak pidana,” terang Ali.

“Kami mengingatkan pihak-
pihak agar tidak beropini dengan 
hanya berdasarkan persepsi dan 
asumsi yang keliru atau sengaja 
dibangun,” ujar Ali menambah-
kan.  mar
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