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cara yang tidak melanggar syari-
at. Menengggak minuman keras 
hingga mabok boleh jadi orang 
menganggap bisa menghilang-
kan kegelisahan. Mungkin un-
tuk sementara dengan minum 
minuman keras bisa mengatasi 
kegelisahan itu, namun berikut-
nya gelisah itu akan kembali lagi 
mengusik, dan yang diperoleh 
adalah dosa karena meminum-
minuman haram.

Allah telah mengajarkan ba-
gaimana agar hati tenang tidak 
gelisah, yakni dengan bersabar. 
Sabar akan dapat menenang-
kan jiwa, dengan sabar juga 
dapat menstabilkan kacaunya 
akal pikiran akibat beratnya 
beban yang dihadapi. Dengan 
kesabaran itulah seseorang 
akan bisa menghadapi setiap 
masalah berat yang menda-

tanginya. Allah berfirman: “…..
Sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” (Qs. 
Al-Baqarah 153). 

Mengingat Allah atau ber-
zdikir akan dapat menghapus 
rasa gelisah. Dzikir pada Allah 
merupakan rangkaian aktivitas 
yang melibatkan segenap hati, 
lisan, dan juga perbuatan. “…..
Ingatlah, hanya dengan meng-
ingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.” (QS. Ar Ra’d: 28)

Berfikir positif akan mem-
buat hati tenang. Meyakini Allah 
akan menolong kesulitan yang 
kita hadapi. “Karena Sesung-
guhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada ke-
mudahan” (QS Al-Insyirah 5-6). 

Tempat yang paling baik 
untuk mencurahkan isi hati ada-

lah pada Allah. Ketika sholat, 
minimal 17 kali dalam sehari 
mengucapkan, “Hanya kepada-
Mulah kami menyembah, dan 
hanya kepada-Mulah kami 
meminta pertolongan” (QS. Al 
Fatihah 5).

Mengingat Allah atau ber-
zdikir akan dapat  menghapus 
rasa gelisah. Dzikir pada Allah 
merupakan rangkaian aktivitas 
yang melibatkan segenap hati, 
lisan, dan juga perbuatan.  

Sholat juga salah satu iba-
dah yang dapat menghilangkan 
rasa gelisah karena ketika sho-
lat ada unsur kesabaran, dzikir, 
curhat, pasrah, memohon atau 
berdoa mengharap pertolongan 
dan keridhoan dari Allah. 

Wallohu a’lambishshawab. 
n H Nuchasin M Soleh/

Harian Terbit

rumah dengan skor telak 3-1. 
Nama besar mereka pun teng-
gelam meski telah diasuh pelatih 
sekelas Mourinho. 

Dan kini juru taktik berke-
bangsaan Portugal tersebut ber-
hasil membuktikan kapasitasnya 
sebagai juru taktik handal dan 
syarat pengalaman ketika mere-
ka mempermalukan Watford di 
kandang sendiri. Tiga angka juga 
menjawab siapa pelatih terbaik di 
pertandingann itu. Sebelumnya 
bahwa karir Mourinho dikaitkan 
akan dilewatkan penerusnya, 
Marcos Silva. 

Berkewarganegaraan sama, 
Silva yang di awal musim me-
nukangi Watford FC berhasil 
memperlihatkan kualitas dan 
banyak yang menilai bahwa 
si juru taktik adalah penerus 
bahkan akan menjadi pesaing 
Mourinho. Namun pembuktian 
Silva harus tertunda menyusul 
pil pahit yanng dialami oleh The 
New Special One, julukan Silva 

yang mengikuti Mourinho. 
Pasalnya dia harus meng-

akui taktik ampuh yang dimiliki 
seniornya ketika berhasil mem-
bungkam pasukannya di Vicara-
ge Stadium, Rabu (29/11/2017) 
dini hari tadi. Jam terbang dan 
pengalaman menjawab semua 
pertanyaan yang datang. Khu-
susnya terkait banyak yang 
membandingkan kemiripan anta-
ra Mourinho dengan Silva. 

Pasca laga, Mourinho sendiri 
mengaku puas  atas hasil akhir 
yang diperoleh pasukannya. Ia 
tidak ingin terlalu jauh membe-
rikan sentilan terhadap sejumlah 
media setempat yang mulai 
membandingkan kualitasnya  
dengan Marcos Silva. Yang jelas, 
kemenangan juga mengantarkan 
Setan Merah terus menjaga per-
saingan di papan atas bersama 
Manchester City utuk merebut 
gelar Premier League musim ini. 

“Ini adalah permainan yang 
berbeda dari musim lalu. Ini 

pertandingan untuk menang dan 
pada akhirnya hasil ini membuat 
kita sedikit nyaman. Kami juga 
berpeluang untuk menang 4-0. 
Karena kami berhasil unggul tiga 
gol ketika babak pertama usai. 
Namun tidak masalah dengan 
hasil akhir. Yang jelas kami seka-
rang bisa menikmati kemenang-
ann dengan menghisap cerutu,” 
kata Mourinho.

Empat gol kemenangan 
Setan Merah sendiri berhasil 
disumbangkan Ashley Yooung 
pada menit ke-19 dan 25, lalu 
Anthony Martial (32) dan Jese 
Lingard. Sedangkan dua gol 
hiburan Watford dicetak oleh 
tendangan penalti Troy Deeney 
pada menit ke-77 dan Abdoulaye 
Doucoure (84). Kemenangan 
membuat MU ber tahan di pe-
ringkat dua. Sedangkan Watford 
harus terpaku di papan tengah, 
atau urutan delapan klasemen 
Liga Inggris pekan ini. 

n Eka

Pasalnya, melihat Marcel 
Chandrawinata dan Deasy Pris-
cilla resmi menjadi pasangan 
suami istri, Jessica Mila sema-
kin punya keinginan kuat ingin 
menyusulnya. Apalagi, cewek 
25 tahun ini tengah menjalin 
hubungan asmara dengan Mis-
cha, saudara kembar Marcel 
Chandrawinata.

Jessica Mila hadir mendam-
pingi sang kekasih dalam pem-
berkatan juga resepsi Marcel. Ia 
menggandeng Mischa membaur 
dengan keluarga serta kerabat 

dekat dari kedua mempelai.
Pesta pernikahan secara 

intimate dan tertutup memang 
menjadi salah satu keinginan 
Marcel dan Deasy Priscilla. 
Dengan demikian, keduanya 
bisa membaur dan menyambut 
langsung para tamu yang hadir.

“Memang mereka kayak gitu 
sih enggak pengen terlalu banyak 
banget yang datang jadi mereka 
enggak bisa baur ke teman-
temannya gitu,” terang Jessica, 
Senin (27/11/2017).

Diakui Jessica, menyebut 

bahwa pernikahan Marcel dan 
Deasy Priscilla berlangsung 
secara sakral. Ia pun merasa 
terharu saat menyaksikan pe-
nyatuan cinta dua sejoli itu. Hal 
ini disampaikan saat dijumpai di 
Tendean, Mampang Prapatan, 
Jakarta Selatan.

“Kalau untuk pemberkatannya 
sih menurut aku sakral banget. Aku 
sih jarang datang ke pemberkatan 
pernikahan jadi kemarin aku ikut 
terharu sesakral itu benar-benar 
bikin terharu,” kenangnya. 

n Romi

n Adrianus: Tak Bisa Nahan Nafsu Anak Jadi Mangsa
beberapa tahun terakhir. LP 
yang merupakan siswi kelas 
2 sekolah kejuruan mengaku 
perbuatan ayahnya telah dila-
kukan sejak dirinya masih di 
kelas 2 SMP.  

Sementara Lulu sudah di-
lakukan sejak setahun terakhir.  
“Kejadian ini dilakukan saat dua 
korbannya tertidur, hampir tiap 
malam mereka mengalaminya,” 
ujar Marbun.

Menanggapi aksi bejat R ini, 

kriminolog UI Prof Adrianus Me-
liala mengatakan, yang memicu 
terjadinya kejahatan keji ayah 
kandung mencabuli anak sendiri 
itu ada dua faktor. Pertama kare-
na kemiskinan. 

Kedua karena istri yang be-
kerja jauh dari rumah, misalnya 
menjadi TKW lalu anak beranjak 
akil baligh. “Kemudian sang ayah 
sendiri tak mampu mengenda-
likan hawa nafsu jadinya anak 
sendiri dimangsa,” kata Adrianus 

kepada Harian Terbit, Selasa 
(28/11/2017). 

Adrianus mengemukakan, 
polisi harus menuntaskan ka-
sus ini dengan sebaiknya, dan 
pelakunya diberikan hukuman 
setimpal. 

n Harian Terbit/Danial

pertumbuhan 7 % sesuai janji 
Nawa Cita. Tim ekonomi hanya 
mampu mencapai pertumbuhan 
5 %, dan ini pun dengan sentimen 
yang negatif karena bau amis 
Neo Liberalis serta tim ekonomi 
yang diduga berbalut skandal.

Demonstran meminta Pre-
siden Jokowi untuk mereshuffl e 
Darmin, Sri Mulyani, dan Rini. De-
mikian pernyataan sikap Koalisi In-
donesia Bersih yang disampaikan 
pada aksi demo di depan Istana 
Negara, Rabu (28/11/2017).

Skandal
Dalam pernyataan sikapnya, 

KIB juga menyebut, Darmin dan 

Sri Mulyani disebut dalam Lapor-
an Investigasi BPK soal Century 
yang merugikan negara Rp6,7 
triliun, Sri Mulyani terpental pada 
awal tahun 2011 dari kabinet. 
Sementara Darmin gagal saat 
menjadi Gubernur BI.

“Rini Soemarno banyak po-
licynya yang bikin BUMN jadi 
stagnan dan cenderung rugi 
terus. Beliau juga disebut sebut 
dan diduga terlibat skandal 
Pelindo Gate yang merugikan 
negara Rp4 triliun. Dia juga, se-
jak 2015 akhir sudah ditolak ke 
DPR. Jadi nunggu apalagi Pak 
Presiden,” kata Jaya Purnama, 
Koordinator Lapangan Aksi KIB 

di Istana Negara.

Bermasalah
Sementara itu, Presidium 

Persatuan Pergerakan Andrianto 
SIP dalam keterangan tertulisnya 
yang diterima Harian Terbit, di 
Jakar ta, Selasa (28/11/2017) 
mengatakan, Presiden Joko-
wi untuk segera mereshuflle 
Darmin, Sri Mulyani, Rini Sumar-
no, dan Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna Laoly.

“Jokowi mesti segera res-
huflle menteri-menteri yang 
bermasalah utamanya secara 
hukum. Seorang Yasona Laoly 
yang disebut dalam dakwan 

Jaksa Tipikor terima duit 84 ribu 
USD sangat layak di reshufl le,” 
kata Andrianto.

Menurut dia, disebutnya 
nama Yasonna Laoly  dalam 
kasus Tipikor KTP elektronik 
akan menjadi beban bagi ima-
ge pemerintahan Jokowi yang 
menjunjung bersih dan melawan 
korupsi dalam nawacitanya.

“Tentu, akan jadi beban Pre-
siden Jokowi bila nama Yasona 
Laoly terus menerus d sebut 
dalam perkara e-KTP, image 
pemerintahan bersih dengan 
janji nawa cita jadi pudar,” papar 
Andrianto. 

n Safari

Selasa (28/11/2017) apakah 
dirinya siap menghadapi status 
tersangka yang diberikan ke-
padanya. 

Pentolan Dewa 19 dan Ma-
najemen Republik Cinta ini men-
du, para pembela penista agama 
ternyata ada dan cukup punya 
lobby di Kepolisian.

Surat Panggilan
Kombes Pol Raden Prabowo 

Argo Yuwono belum menjelaskan 

dengan lengkap sejak kapan 
Ahmad Dhani resmi berstatus 
tersangka, yang baru diketa-
hui adalah peningkatan status 
hukum Dhani terlihat melalui 
surat panggilan terhadap dirinya 
sebagai tersangka yang beredar 
di kalangan wartawan. 

Dalam surat panggil itu ter-
tera, pemeriksaan Ahmad Dhani 
sebagai tersangka kasus ujaran 
kebencian dijadwalkan pada 
Kamis 30 November 2017 pukul 

13.00 WIB mendatang di Polres 
Metro Jakarta Selatan. 

Surat pemanggilan tersebut 
ditandatangani penyidik pada 
23 November 2017, dimana 
pengacara Ahmad Dhani, Ali 
Lubis mengaku baru mengeta-
hui kliennya ditetapkan sebagai 
tersangka dugaan kasus ujaran 
kebencian melalui media sosial 
(medsos). Maka itu, pihaknya 
akan diskusi membahas upaya 
praperadilan. 

“Berdasarkan informasi me-
mang benar (status Ahmad Dhani 
sudah tersangka),” kata Ali di 
Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Ali mengungkapkan belum 
tahu, apakah polisi telah me-
nyampaikan pemberitahuan soal 
penetapan tersangka kepada Ah-
mad Dhani. Rencananya, dirinya 
akan ber temu dengan Ahmad 
Dhani untuk melakukan diskusi 
tentang langkah selanjutnya.

n Danial/Alee

Kalla (JK) di tubuh partai berlam-
bang pohon beringin itu. 

“Dengan menguatnya nama 
Airlangga maka JK akan mudah 
mengambil alih kontrol dan ken-
dali Partai Golkar dan DPR. Apalagi 
menjelang tahun politik 2018 dan 
pilpres 2019,” kata Koordinator 
Gerakan Indonesia Bersih (GIB) 
Adhie M Massardi kepada warta-
wan, Selasa (28/11/2017). 

Sementara itu, peneliti The 
New Indonesia Foundation M. 
Fathur mengungkapkan kondisi 
tersebut juga akan menyulit-
kan posisi dan peran Presiden 
Joko Widodo dalam mengambil 
kebijakan dan gerak langkah 
kenegaraan ke depan.

“Airlangga Har tar to bukan 
tipikal fighter, bukan petarung 
politik dan terlalu lemah untuk 
pimpin Par tai Golkar dan dia 
tidak akan bisa mencegah ken-
dali JK. Situasi kondisi ini akan 
menyulitkan Presiden Jokowi ke 
depan karena bargaining position 
Golkar yang sangat besar, akan 

membelenggu Jokowi sendiri,” 
kata Fathur dilansir RMOL.

Sementara itu, Analis politik 
dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi 
Chaniago menilai kemenang-
an Kelompok JK yang dalam 
Golkar tersebut diyakini akan 
berdampak pada kemungkinan 
dievaluasinya dukungan Golkar 
ke Jokowi. “Dukungan ke Jo-
kowi itu akan dievaluasi Golkar 
kubunya JK,” katanya.

Hal senada juga disampaikan 
Peneliti politik Lutfi  Syarqawi yang 
mengingatkan bahwa JK akan 
dengan mudah menekan Jokowi 
dengan segala kepentingannya.

“Kalaupun Jokowi nyapres 
lagi dengan dukungan Golkar, 
mudah diduga kubu JK bakal 
minta konsesi besar dan politik 
transaksionalnya juga besar, yang 
menyulitkan Jokowi sendiri,” tegas 
Aktivis Nadlatul Ulama (NU) itu. 

Sebelumnya Airlangga su-
dah mengklaim dirinya sudah 
mendapat restu Presiden Jokowi 
untuk menjadi orang nomor satu 

di Golkar. “Saya minta izin kepada 
Presiden dibolehkan untuk ikut. Ka-
rena saya kan sekarang pembantu 
beliau, jadi saya minta izin,” ujar 
Airlangga di acara Seminar Kadin 
Indonesia, Senin (27/11). 

Airlangga mengaku siap 
menggantikan Setya Novanto se-
bagai ketua umum Partai Golkar, 
ia menjawab, hal itu bergantung 
pada kebijakan Presiden Jokowi.

“Saya, kan, pembantu Pre-
siden dan kader partai. Pertama 
saya bergantung kepada aspirasi 
yang berkembang di daerah, dan 
kedua kepada Bapak (Jokowi),” 
ujar Airlangga.

Airlangga Tepat
Dihubungi terpisah, pengamat 

komunikasi politik, Emrus Sihom-
bing, menilai,  Airlangga menjadi 
sosok yang pantas melanjutkan 
estafet kepemimpinan di Partai 
Golkar. “Airlangga Hartarto meru-
pakan sosok yang pas dibanding 
calon yang lain,” ujarnya di Jakar-
ta, Selasa (28/11/2017). 

Menurut Emrus, Airlangga 
bukan bagian pihak yang berse-
berangan di dalam konfl ik Golkar. 
Di akan kesejukan di internal par-
tai. Airlangga juga tidak pernah 
mengajukan komentar yang bisa 
semakin memperkeruh suasana 
di internal partainya. Termasuk 
terkait kasus yang tengah me-
nimpa Setya Novanto.

Disisi lain, Ketua Dewan Pakar 
Partai Golkar, Agung Laksono, 
meyakini munaslub merupakan 
jalan terbaik untuk mencegah mun-
culnya konfl ik internal di partainya 
pasca ketua umum Setya Novanto 
menjadi tahanan KPK. 

Soal nama Airlangga Hartar-
to yang belakangan ramai disebut 
sebagai calon kuat ketua umum, 
ia menyatakan mendukung lan-
taran memiliki rekam jejak karier 
politik yang baik. “Dia sudah dite-
rima di kalangan pemerintah dan 
kalangan pimpinan partai, baik 
pusat atau daerah juga seperti 
itu,” pungkas Agung. 

n Sammy

Direktur Eksekutif Lembaga 
Analisa Konstitusi Negara (LA-
SINA) Jakarta, Tohadi mengata-
kan, sebagai tersangka, Setnov 
berhak menggunakan sarana 
hukum seperti praperadilan, yang 
memang sah menurut peraturan 
perundang-undangan. “Hanya 
saja, menurutku, SN lebih gentle 
jika lebih memilih menghadapi si-
dang dalam pokok perkara yang 
didakwakan nanti oleh KPK,” 
kata Tohadi. 

Soalnya, sambung Rohadi, 
praperadilan yang diajukan No-
vanto itu belum memasuki pokok 
perkara. Karena itu agar status 
Novanto jelas dan terang menu-
rut hukum lebih baik menghadapi 
pokok perkaranya di Pengadilan 
Tipikor. Biar pengadilan nanti 
akan menilai apakah Novanto 
bersalah atau tidak. 

“Jika Novanto yakin tidak 
bersalah silakan buktikan dalam 
sidang pokok perkara nanti dan 
hadapi dakwaan yang diajukan 
KPK. Ini agar lebih jelas posisi 
dia di mata hukum,” jelasnya. 

Tohadi mengatakan, jika 
Novanto terus main di tingkat 
praperadilan terkesan bahwa 
sebenarnya Novanto memang 
terlibat karena tidak berani meng-
hadapi pokok masalah yang 
sebenarnya. 

“Langkah pilihan hukum me-

lalui praperadilan hanya akan me-
rugikan dirinya. Juga ada kesan 
kuat bahwa yang bersangkutan 
ketakutan,” paparnya.

Rekam Jejak
Terpisah, Koordinator Divisi 

Monitoring Hukum dan Peradil-
an Indonesia Corruption Watch 
(ICW) Emerson Yuntho menga-
takan, pihaknya merekam jejak 
hakim Kusno dengan menelusuri 
Direktori Putusan Mahkamah 
Agung (MA).  

“Saat menjabat sebagai Ha-
kim Pengadilan Negeri Pontianak, 
Hakim Kusno tercatat pernah 
membebaskan empat terdakwa 
kasus korupsi,” kata Koordi-
nator Divisi Monitoring Hukum 
ICW Emerson Yuntho dalam 
keterangan ter tulisnya, Senin 
(27/11/2017). 

Empat kasus tersebut yakni:
1.  Dana Suparta, perkara ko-

rupsi Program Pembangun-
an Infrastruktur Pedesaan 
di Kab Kapuas Hulu tahun 
Anggaran 2013 (Vonis tang-
gal 8 Desember 2015) 

2.  Muksin Syech M Zein, perkara 
korupsi Program Pembangun-
an Infrastruktur Pedesaan 
di Kab Kapuas Hulu tahun 
Anggaran 2013 (Vonis tanggal 
8 Desember 2015)

3.  Riyu, perkara korupsi Pro-

gram Pembangunan Infra-
struktur Pedesaan di Kab 
Kapuas Hulu tahun Anggaran 
2013 (Vonis tanggal 8 De-
sember 2015)

4.  Suhadi Abdullani, perkara 
korupsi jual beli tanah untuk 
pembangunan terminal antar 
negara di belakang Terminal 
Induk Singkawang (Vonis 
tanggal 22 Februari 2017)

Selain itu, pada 13 April 
2017, Hakim Kusno pernah 
menjatuhkan vonis ringan yaitu 1 
tahun penjara kepada terdakwa, 
Zulfadhli, anggota DPR RI, dalam 
perkara korupsi dana bantuan 
sosial Provinsi Kalimantan Barat 
tahun anggaran 2006-2008 yang 
diduga merugikan keuangan Ne-
gara hingga Rp 15 miliar.

ICW juga melakukan peman-
tauan terhadap harta kekayaan 
hakim Kusno dari acch.kpk.go.id. 
Hakim Kusno terakhir melaporkan 
harta kekayaan saat menjadi Ketua 
Pengadilan Negeri Pontianak pada 
Oktober tahun 2016. 

Sebelum itu, Kusno melapor-
kan harta kekayaan pada bulan 
Maret tahun 2011 saat menjadi 
Hakim di Pengadilan Negeri Ja-
karta Selatan dengan total harta 
kekayaan Rp 1.544.269.000,-. 

Lima tahun berselang, harta 
kekayaan Kusno menjadi Rp 

4.249.250.000,-. 
“Tentu lonjakan ini perlu 

ditelusuri lebih lanjut, ini penting 
untuk memastikan bahwa harta 
kekayaan tersebut diperoleh 
secara benar oleh yang bersang-
kutan,” ujar Emerson. 

ICW juga menyoroti tak ada 
LHKPN terbaru Kusno, yang saat 
ini menjabat sebagai Wakil Ketua 
PN Jakar ta Selatan. Menurut 
ICW, hal tersebut patut diduga 
melanggar dua aturan. 

Pertama, Pasal 5 angka 3 UU 
No 28 tahun 1999 tentang Penye-
lenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme menyatakan bah-
wa setiap Penyelenggara Negara 
berkewajiban untuk melaporkan 
dan mengumumkan kekayaan 
sebelum dan setelah menjabat. 

Kedua, Surat Edaran Mah-
kamah Agung (SEMA) No 03 ta-
hun 2008 tentang Usul Promosi 
dan Mutasi Hakim dan Panitera 
menyatakan bahwa Set iap 
Hakim dan Panitera berkewa-
jiban untuk mengisi Laporan 
Harta Kekayaan Pejabat Negara 
(LHKPN) untuk disampaikan ke 
KPK. Usul Promosi dan mutasi 
pejabat yang tidak memenuhi 
kewajibannya tersebut, tidak 
akan diper timbangkan oleh 
Mahkamah Agung (MA). 

n Safari
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Mourinho. Namun pembuktian 
Silva harus tertunda menyusul 
pil pahit yanng dialami oleh The 
New Special One, julukan Silva 


