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DATA  

 

1) Setelah pemilihan presiden-wakil presiden pada juli 2014 lalu, taka 

ada sorotan tajam yang ditujukan ke media massa kecuali soal 

independensi. Tidak bisa, dimungkiri, media massa kita menjelang 

dan setelah pemilihan presiden-wakil presiden telah terseret ke 

dalam konstelasi politik. (surat kabar harian solopos 9 Februari 

2015). 

2) Fakta setelah melalui penilaian seseorang. Van Peursen (1990) 

pernah mengatakan fakta itu terjadi karena diasalkan dari 

“penilaian” . Artinya, fakta itu ada karena dinilai seseorang. (surat 

kabar harian solopos 9 Februari 2015)  

3) Masyarakat kepada media massa mengalami penurunan (meskipun 

kalau diakui secara jujur mereka juga tidak akan bisa lepas dari 

media massa. Kita jadi bertanya bagaimana independen media 

massa bisa dipulihkan.( surat kabar harian solopos 9 Februari 2015)  

4) Masing-masing media massa tentu mempunyai realitas berbeda. 

Apa saja realitas yang melingkupi media massa? Realitas media 

massa bisa dipengaruhi oleh (a) news value (nilai berita), (b) format 

penulisan, (c) etika, (d) sistem media, dan (e) undang-undang.(surat 

kabar harian solopos 9 Februari 2015)  

5) Nilai berita bagi masing-masing media massa berbeda. Koran 

hiburan tentu akan tertarik untuk meliput kegiatan konser seorang 

artis, sementara Koran umum belum tentu. Koran umum mungkin 

akan memilih sudut pandang berita korban banjir, sementara korban 

hiburan akan memilih artis yang ikut bakti sosial. (surat kabar 

harian solopos 9 Februari 2015)  

 



 

6) Media disebut independen atas berita politik, tetapi media memihak 

selain berita politik. Apakah media yang independen itu salah? 

Tidak. (surat kabar harian solopos 9 Februari 2015)  

7) Media sebisa mungkin memihak pada kebenaran dan itu berkaitan 

dengan fungsi berita. Menurut Bill Kovac dan Tom Rosenstiel 

(2003), fungsi berita adalah menandai suatu peristiwa atau membuat 

orang akan sadar suatu hal. (surat kabar harian solopos 9 Februari 

2015)  

8) Pernyataan tersebut sangat melegakan, tetapi juga mengundang 

keprihatinan. Melegakan karena dengan hampir 90% umat islam, 

kaum-kaum elitnya tetap berpandangan Negara Kesatuan Republik  

Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan final. (surat kabar 

harian solopos 10 Februari 2015) 

9) Sebagai pendiri negara, para ulama, semisal Wachid Hasjim 

(Nahdlatul Ulama), Ki Bagus Hadiskusumo (Muhammadiyah), dan 

Kahar Muzakkir telah tampil sebagai tokoh-tokoh nasionalisme 

sejati. Pendapat pendiri negara terdiri atas kaum nasionalis sekuler 

dan kaum ulama islam terasa tidak benar. (surat kabar harian solopos 

10 Februari 2015) 

10) Pernyataan menyangkut distorsi, penyimpangan, dan keagamaan 

umat islam dalam proses mengindonesiakan memberitahukan adanya 

problem tertentu yang tidak boleh terlewatkan dari perhatian 

bersama. Sebagai problem itu bersebab pada dimensi-dimensi 

internal maupun eksternal karena umat Isalam Indonesia secara riil 

belum mampu memahami laku jati diri pembangsaan, bahkan 

penegaraan. (surat kabar harian solopos 10 Februari 2015) 

11) Mereka lantas sependapat dengan Soekarno bahwa Pancasila 

merupakan sintesis besar nation yang secara kreatif berhasil 

menanamkan etos persatuan kebangsaan dan keindonesiaan. 

Pancasila sebagai filsafat dan ideoligi nasional telah tergali dari 



haribaan tanah dan air di sepanjang perjalanan waktu. (surat kabar 

harian solopos 10 Februari 2015) 

12) Dalam laporan kerja yang di bukukan (urain pancasila, 1977) 

dinyatakan setelah selesai siding BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 segera 

di bentuk panitia kecil.  Tugas panitia kecil itu ada dua hal. 

Pertama, merumuskan kembali pancasila sebagai dasar Negara 

berdasarkan pidato Bung karno 1 juni 1945. Kedua, menjadikan 

dokumen itu.(surat kabar harian solopos 10 Februari 2015) 

13) Tulisan ini mencoba memperbincangkan gaya hidup kuliner para 

pelaku keplek ilat ini serta bisnis kuliner yang telah mereduksi gaya 

hidup makan-makanan sehat ala rumahan. Bisnis kuliner harus 

diakui mereduksi gaya hidup keluarga dalam bersantap makanan. 

(surat kabar harian solopos 14 Februari 2015) 

14) Bisnis kuliner menawarkan berbagai jenis menu, entah itu makanan 

khas desa, mancanegara, hingga makanan yang cukup ekstrem 

untuk disantap. Makanan esktrem ini contohnya yang di jual di 

warung kawi usa, warung iwak asu, yang menjual daging anjing. 

(surat kabar harian solopos 14 Februari 2015) 

15) Tempat kuliner atau warung makan yang unik dan khas yang 

menjadi tempat nongkrong, metting, hangout, kencan, dan 

pertemuan bisnis. Tempat kuliner bukan sekedar warung tempat 

membuang rasa bosan para pelaku keplek ilat yang jenuh dengan 

masakan rumah atau karena tertarik dengan janda kempling  si 

empunya warung. (surat kabar harian solopos 14 Februari 2015) 

16) Makanan sehat yang disajikan di rumah tidak harus mahal untuk 

berkualitas. Makanan sehat bisa hadir di rumah yang sederhana 

bersahaja. (surat kabar harian solopos 14 Februari 2015) 

 

 



17) Sumber makanan sehat bisa ditumbuhkan di lahan sekitar kita. 

Lahan yang bisa ditanami sayur dan buah-buahan. (surat kabar 

harian solopos 14 Februari 2015) 

18) Mereka tidak mengajukan gugatan praperadilan karena dalam 

undang-undang tersebut tidak ada “bahasa” tersangka boleh 

mengajukan gugatan praperadilan. Yang boleh mengajukan 

gugatan praperadilan hanya yang berkaitan dengan penangkapan 

penahanan penerobosan rumah penyitaan mobil penggeledahan 

sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut.(surat kabar harian 

solopos 18 Februari 2015) 

19) Saya masih ingat betul, jokowi sangat keras dan tegas 

mengorbankan perang besar-besaran terhadap segala bentuk 

tindakan korupsi. Masing ingat dalam ingatan kita betapa saat awal-

awal jokowi menjabat sebagai presiden Indonesia,ia menyodorkan 

beberapa nama-nama calon menteri ke KPK untuk mendapatkan 

penilaian atas intregitas mereka. (surat kabar harian solopos 18 

Februari 2015)  

20) Adanya sinergi dipastikan akan mampu  meningkatkan kinerja dan 

merangsang penurunan biaya. Sinergi penurunan biaya biasanya 

diperoleh dari penghematan di sana sini dan skala ekonomi internal. 

(surat kabar harian solopos 20 Februari 2015)  

21) Artinya,putusan hakim praperadilan tidak otomatis menggugurkan 

dugaan korupsi yang dilakukan komjen BG. Bagi KPK, putusan 

praperadilan yang memenangkan gugatan komjen BG dapat 

digunakan sebagai koreksi atas proses penyidikan, KPK itu 

diperbaiki. (surat kabar harian solopos 24 Februari 2015)  

22) Hakim Sarpin Rizaldi diduga melanggar ketentuan pasal 77, pasal 

82, dan pasal 93 UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang telah rigid 

mengatur objek praperadilan, yaitu untuk menguji sah dan tidaknya 

proses penangkapan, penahanan, dan penyelidikan dalam tindak 

pidana yang dilakukan oleh penuntut umum. Hakim Sarpin Rizaldi 



menafsirkan makna “ penetapan status tersangka” terhadap komjen 

BG ini sama dengan “penangkapan dan penahanan”. Padalah 

penuntut umum KPK belum pernah menangkap dan menahan 

komjen BG. (surat kabar harian solopos 24 Februari 2015) 

23) Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik/ 

penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan. 

Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah memperlakukan secara berbeda 

antara tersangka/terdakwa dan penyidik/ penuntut umum dalam 

melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. 

(surat kabar harian solopos 24 Februari 2015) 

24) Misalnya, ketika seseorang melihat ada seorang ibu yang dijambret 

(fakta atau realitas pertama berdasarkan indra). Lalu ia mengatakan 

kepada orang lain ada seorang ibu yang berdandan menor dijambret 

(fakta atau realitas kedua berdasarkan penilaian atas realitas 

pertama). (surat kabar harian solopos 9 Februari 2015) 

25) Ada media yang yang getol menyuarakan “partai X” sementara 

yang lain tidak. Media yang memihak “partai X” itu jelas tidak 

independen. (surat kabar harian solopos 9 Februari 2015) 

26) Menurut panitia kongres, masalah itu tidak akan dibahasa. Validitas 

sikap panitia kongres memadai sebab mereka tidak mau berpikir 

anakronistis.(surat kabar harian solopos 10 Februari 2015) 

27) Hasilnya telah disetujui pada 22 juni 1945 yang kemudian dikenal 

dengan piagam jakarta. Piagam jakarta yang ditandatangai 

sembilan tokoh golongan ulama islam dan golongan kebangsaan 

sejatinya berasal dari rahim Pancasila yang digali Soekarno.(surat 

kabar harian solopos 10 Februari 2015) 

28) Sementara itu undang-undang menjadi rambu-rambu agar media 

berada dalam wilayah semestinnya menurut massa itu ada. Artinya, 

undang-undang pokok pers di Amerka Serikat (AS) jelas akan 

berbda dengan undang-undang sejenis di Indonesia. (surat kabar 

harian solopos 9 Februari 2015) 



 

29) X- efficiency adalah efisiensi yang dihasilkan dari meningkatnya 

kemampuan manajemen dalam mengalokasikan sumber daya yang 

dimiliki. Penelitian yang empiris belum mencapai konsensus 

mengenai hubungan antara marger dengan X- efficiency ini.(surat 

kabar harian solopos 13 Februari 2015)  

30) Novel ini bahkan disebut novel kuliner yang beraroma sastra. Para 

penggemar sastra dimanjakan lidahnya oleh novel ini dan para 

penikmat kuliner dapat menikmati pesona kuliner dalam perspektif 

baru.(surat kabar harian solopos 14 Februari 2015)  

31) Namun, harus diakui juga perempuan zaman sekarang dalam 

perspektif saya sebagai laki-laki banyak yang tidak bisa memasak. 

Mereka lupa belajar untuk memasak.(surat kabar harian solopos 14 

Februari 2015)  

32) Waktu bersama keluarga yang biasanya di meja makan mulai 

bergeser di luar rumah, di tempat wisata, atau di area wisata kuliner. 

Sejatinya menghidangkan makanan untuk keluarga dan kepandaian 

para istri dan ibu rumah tangga dalam wacana keluarga 

berkebudayaan jawa mengolah makanan adalah sebuah jiwa bagi 

rumah tangga yang kokoh dan harmonis.(surat kabar harian solopos 

14 Februari 2015) 

33) Telur ayam kampung yang dipelihara sendiri juga bisa menjadi 

sumber asupan gizi. Susu kambing yang kita pelihara pun bisa 

memberikan gizi yang terbaik bagi keluarga.(surat kabar harian 

solopos 14 Februari 2015) 

34) Kini, lelaki juga bisa menjadi “sumber” makanan sehat dan 

berkualitas di rumah. Banyak lelaki yang menekuni keahlian 

memasak.(surat kabar harian solopos 14 Februari 2015) 

 



35) Tafsir yang dihadirkan hakim praperadilan yang diajukan Budi 

Gunawan menghasilkan pandangan berbeda. Hasilnya, Budi 

Gunawan dibebaskan dari status tersangka yang ditetapkan KPK. 

(surat kabar harian solopos 14 Februari 2015) 

36) KPK yang diketuai Abraham Samad menjalankan tugas dengan 

baik. Kepemimpinan Abraham Samad telah melakukan terobosan 

besar-besaran dalam upaya mengejar dan menangkap koruptor kelas 

kakap. (surat kabar harian solopos 18 Februari 2015) 

37) Bila Jokowi tetap melantik Budi Gunawan ia akan mendapatkan 

kecaman dari publik. Sedangkan jika tidak melantik Budi 

Guanawan, jokowi harus bersiap-siap menghadapi badai politik 

karena tidak mengikuti kehendak partai koalisi pendukungnya. (surat 

kabar harian solopos 18 Februari 2015) 

38) Berdasarkan potret di atas, menurut saya, rencana merger empat 

bank BUMN syariat patut segera direalisasikan. Harapan kita 

semua agar bank BUMN syariat pasca merger ini nanti dapat 

menjadi panglima dalam mengakses pengembangan perbankan 

syariat Indonesia. (surat kabar harian solopos 20 Februari 2015) 

39) Pada masa jabatan kedua Presiden SBY harus menghadapi unjuk 

rasa hebat pada setahun pertama kepresidenannya. Pada setahun 

pertaman, Presiden SBY dipusingkan dengan gempuran Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus bank Century. (surat kabar 

harian solopos 23 Februari 2015) 

40) Paling tidak terdapat dua argumentasi dan penalaran hukum yang 

sangat kuat dalam menyikapi putusan praperadilan ini. Pertama, 

putusan praperadilan ini dapat diajukan kasasi. Putusan 

praperadilan yang memenangkan komjen BG ini tidak dapat segera 

dilaksanakan/diekseskusi.(surat kabar harian solopos 24 Februari 

2015) 

 

 



41) Hakim Sarpin Rizaldi juga telah melampaui kewenangannya dalam 

pemeriksaan sidang hukum acara formal praperadilan karena telah 

nyata mendorong kasus ini masuk dalam bidang hukum material 

sistem peradilan tipikor. Hakim telah menafsirkan ketentuan UU 

No. 20/2001 tentang tipikor dengan menyatakan jabatan Kepala 

Biro Pembinaan Karier Polri yang disandang Komjen BG pada tahun 

2003-2006 bukan merupakan pejabat Negara, hanya tergolong 

pejabat eselon II, dan Komjen BG bukan aparat penegak hukum. 

(surat kabar harian solopos 24 Februari 2015) 

42) Namun sayang, kementrian ini seolah berjalan di tempat. 

kementrian ini tak mampu memberikan sumbangan berarti bagi 

sektor perekonomian bangsa. (surat kabar harian solopos 28 Februari 

2015)  

43) Industri kreatif adalah proyek jangka panjang yang akan senantiasa  

berkelanjut. Industri kreatif memerlukan proses yang tak sebentar. 

(surat kabar harian solopos 28 Februari 2015)  

44) Gaya hidup kuliner di satu sisi adalah budaya konsutif yang 

dikemas dalam gaya hidup modern. Gaya demikian tidak harus 

selalu dituruti walaupun kadang dimanipulasi menjadi wahana 

kegembiraan bagi keluar modern. (surat kabar harian solopos 14 

Februari 2015)   

45) Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 yang menyatakan menghapus 

ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP yang mengatur kewenangan 

penyidik/ penuntut umum mengajukan banding atas putusan 

praperadilan. MK beralasan acara praperadilan adalah acara cepat 

sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding 

(baik oleh pemohon atau termohon). (surat kabar harian solopos 24 

Februari 2015)   

 

 



46) Publik Brasil tentu tak akan pernah lupa dua pertandingan maha 

penting Piala Dunia: tragedi Maracanzo (1950) dan tragedi 

Maneirazo (2014). Dua tragedi itu mengempaskan kepercayaan diri 

sepak bola indah jogo bonito hingga titik nadir. Kekalahan yang 

dipercaya publik negeri itu adalah Brasil kalah oleh diri mereka 

sendiri. (surat kabar harian solopos 25 Februari 2015)   

47) Belakangan Presiden Brasil Dilma Rousseff memilih diplomasi yang 

makin keras dengan mendadak menunda serah terima surat 

kepercayaan (credentials) Duta Besar Indonesia Toto Riyanto yang 

sudah diundang secara resmi. Penundaan serah terima credentials 

bukan sesuatu yang remeh karena susai pasal 1 angka (4) UU No. 

24/2000 tentang perjajian internasional. (surat kabar harian solopos 

25 Februari 2015)   

48) Negara kita secara kategoris adalah negara kebangsaan. Proses 

penegaraan itu sendiri bukan tidak mungkin masih menyisakan 

problem lama ketika perjuangan “negara islam” secara proradis 

masih kentara. (surat kabar harian solopos 10 Februari 2015)   

49) Di luar dugaan, kisruh kedua lembaga Negara yang semestinya 

menjadi pilar penegakan hukum ini justru semakin liar. Seolah ada 

virus ganas di tubuh dua lembaga itu yang membuat orang sekelas 

presiden “gagal” memegang kendali. (surat kabar harian solopos 9 

Februari 2015)   

50) Sebagian orang masih percaya Jokowi akan mampu melepaskan diri 

dari kemelut ini. Sebagian sudah kehilangan kepercayaan kepada 

mantan juragan mebel itu. (surat kabar harian solopos 9 Februari 

2015)   

51) Ketika sesesorang menjadi penguasa, mulai dari bupati hingga 

presiden, ada kewajiban tidak tertuulis bahwa dia harus loyal kepada 

partai pengusungnya. Dalam praktiknya, loyalitas iu bisa dalam 

bentuk kompensasi jabatan kepda orang-orang dekat si tokoh partai 



untuk bisa duduk dalam jabatan tertenu. (surat kabar harian solopos 

9 Februari 2015)    

52) Slamet Efendi Yusuf dalam seminar prakongres menyatakan 

optimismenya akan berkembangnya suatu peradapan Islam 

Nusantara masa depan. Pernyataan itu sangat melegakan, tetapi 

juga mengundang keperihatinan. Melegakan karena dengan hampir 

90% umat islam, kaum elitnya tetap berpandangan Negara 

Keasatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila adalah 

fitnal. (surat kabar harian solopos 9 Februari 2015) 

53) Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat 

menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat 

Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan 

tiada egoisme negara.(surat kabar harian solopos 10 Februari 2015) 

54) Ketika size bank sudah cukup besar, bank sudah mampu  

menyediakan semua infrastruktur dasar perbankan dan bersaing 

mendapatkan semu resouces terbaik. Dalam kata lain, bank sudah 

dapat melewati barriers yang ada. (surat kabar harian solopos 13 

Februari 2015) 

55) Dalam literature jurnalistik dinyatakan sandaran objektivitas itu 

sebenarnya ada pada fakta. Fakta itu ada karena dinilai seseorang. 

Kalau sudah begini apakah memang  tidak ada objektivitas karena 

penilaian masing-masing orang itu berbeda-beda? (surat kabar harian 

solopos 13 Februari 2015) 

56) Pilihan atas format pemberitaan ini jelas penilaian atas sebuah 

kejadian. Penilaian itu jelas subjektif. (surat kabar harian solopos 9 

Februari 2015) 

57) Sebagian orang masih percaya Jokowi akan mampu melepaskan 

diri dari kemelut ini. Sebagian sudah kehilangan kepercayaan 

kepada mantan juragan mebel itu. (surat kabar harian solopos 9 

Februari 2015) 

 



 

58) Jadi tidak perlu jengah jika melihat Jokowi mencium tangan 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarno Putri 

di depan umum. Mereka yang risi dengan pemandangan itu 

berdalih seorang presiden yang merupakan symbol kenegaraan 

tertinggi tidak sepantasnya berlaku seperti itu kepada seorang 

ketua umum partai, siapa pun itu. (surat kabar harian solopos 9 

Februari 2015) 

59) Jangan-jangan demokrasi kita memang tidak memberi tempat 

kepada seorang negarawan, seorang pemimpin yang berjarak 

sama dengan semua rakyat. Seorang pemimpin yang tak 

terjerat kepentingan apa pun selain untuk kemaslahatan rakyat. 

(surat kabar harian solopos 9 Februari 2015) 

60) Sayangnya, tiket ini kebanyakan diberikan tanpa melalui sitem 

perekrutan yang terbuka dan transparan sehingga semua orang 

bisa melihat, menilai, dan membandingkan. Kebanyakan tiket 

calon pengusaha dilepas secara misterius, sebagian karena 

kedekatan penguasa partai dengan si tokoh, bahkan kalau perlu 

diberikan kepada kerabat dekat ketua partai. (surat kabar harian 

solopos 9 Februari 2015) 

61) Kebanyakan tiket calon pengusaha dilepas secara misterius, 

sebagian karena kedekatan penguasa partai dengan si tokoh, 

bahkan kalau perlu diberikan kepada kerabat dekat ketua partai. 

Ketika sesesorang menjadi penguasa, mulai dari bupati hingga 

presiden, ada kewajiban tidak tertulis bahwa dia harus loyal 

kepada partai pengusungnya. (surat kabar harian solopos 9 

Februari 2015) 

62) Diskusi dan pembahaasan kongres IV ini berbasis pada visi 

keindonesiaan. Kongres diharapkan dapat merumuskan agenda 



pemberdayaan kaum muslimin di bidang politik, ekonomi, dan 

budaya.(surat kabar harian solopos 10 Februari 2015) 

63) Kenyataan-kenyataan eksternal  yang berasal dari kehidupan 

global, khususnya paham dari Arab dan Timur Tengah, masih 

mengejawantah. Paham itu bertendensi “mendikte”  

perkembangan keislaman dunia, termasuk di negeri ini. .(surat 

kabar harian solopos 10 Februari 2015) 

 

64) Ingatlah pada pidato Soekarno tentang Pancasila pada 1 juni 

1945, seluruh anggota badan persiapan kemerdekaan itu termasuk 

ulama besar negera menyambut dengan tempik sorak bersetuju. 

Mereka lantas sependapat dengan Soekarno bahwa Pancasila 

merupakan sintesis besarnation yang secara kreatif berhasil 

menanamkan etos persatuan kebangsaan dan keindonesaan.(surat 

kabar harian solopos 10 Februari 2015) 

65) Krisis global tidak ada peradaban mana pun sebagai pemberi 

solusi tunggal. Solusi masalah global membutuhkan 

kebersamaan, kegotongroyongan antarbangsa. (surat kabar harian 

solopos 10 Februari 2015) 

66) Lebih jauh, pendukung merger bank juga berpendapat merger 

akan meningkatkan efiesensi melalui peningkatan scope of 

economies dan peningkatan x-efficiency. Efisiensi dari 

peningkatan scope of economies ini dihasilkan melalui 

pengurangan biaya tetap dari penerbitan produk-produk keuangan 

sejenis yang diproduksi oleh bank-bank sebelum merge.(surat 

kabar harian solopos 13 Februari 2015) 

67) Gaya hidup yang konsumtif tentu menyetujui ketika seorang 

petualang kuliner semacam Bondan Winarno harus mencoba 

mencicipi makanan di hampir semua tempat jajan atau warung 

makan yang unik dan eksotis di seluruh Indonesia. Ongkos 



makanan seperti ini cenderung mahal dan terkesan borjuis.(surat 

kabar harian solopos 13 Februari 2015) 

68) Tugas media membuat orang sadar akan berbagai macam fakta 

yang melingkupi sebuah berita yang di siarkan. Kebenaran yang 

diungkap adalah kebenaran yang fungsional yang terus ditambah 

dan dikurangi hari demi hari sesuai dengan fakta lain yang 

ditemukan. (surat kabar harian solopos 9 Februari 2015)   

69) Namun, harus di akui juga perempuan zaman sekarang dalam  

perspektif saya sebagai laki-laki banyak yang tidak bisa 

memasak. Mereka lebih banyak belajar tentang bisnis,  

membangun jaringan, making money. (surat kabar harian solopos 

14 Februari 2015) 

70) Berkat suasana rumah yang homy inilah banyak lahir laki-laki 

dan perempuan yang kuat dan hebat, serta tumbuh anak-anak 

yang sehat yang dibesarkan oleh makanan sehat ibunya, yang 

kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Para 

pemimpin Indonesia adalah contoh seperti itu. Mereka ingat 

karakter ibu mereka yang biasa mengasuh mereka dan memberi 

mereka asupan gizi yang sehat dari makanan-makanan rumah 

mereka. (surat kabar harian solopos 14 Februari 2015) 

71) Itu mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada media 

massa mengalami penurunan (meskipun kalau diakui secara 

jujur mereka juga tidak akan bisa lepas dari media massa). Kita 

jadi bertanya bagaiamana independen media bisa dipulihkan. 

(surat kabar harian solopos 9 Februari 2015)  

    

 

 

 

 



 

 

72) Banyak lelaki yang menekuni keahlian memasak. Mereka bisa 

menjadikan bagian dari kebersahajaan dan kehangatan rumah ketika 

sekali-sekali menjadi juru masak untuk istri dan anak-anaknya. (surat 

kabar harian solopos 14 Februari 2015)     

73) Beberapa hari terakhir ini sejumlah pengguna jasa transportasi udara 

menyatakan kekesalan, kedongkolan, bahkan kemarahan mereka atas 

kinerja maskapai Lion Air. Sejumlah pesawat maskapai bersimbol 

singa terbang itu mengalami penundaan perjalanan bukan hanya 

hitungan menit tapi ada yang hingga lebih dari 24  jam. (surat kabar 

harian solopos 23 Februari 2015)     

74) Bahan makanan tidak harus selalu yang diimpor dan komplet ala 

empat sehat lima sempurna. Kualitas bisa dicapai dengan 

kesederhanaan. Sayuran dan buah-buahan yang di tanam di 

lingkungan sekitar kita, seperti bayam, papaya, daun singkong, 

kacang panjang, yang bisa menjadi  makanan pilihan yang 

ekonomis dan bekualitas. (surat kabar harian solopos 14 Februari 

2015)     

75) Pancasila yang dipidatokan Soekarno 1 Juni 1945 itulah genus dari 

Piagam Jakarta dan sekaligus genus dari pancasila dalam 

pembukaan UUD 1945 sebagai spesies. (surat kabar harian solopos 

10 Februari 2015)   

76) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan 

Kongres Umat Isalam Indonesia (KUII), 8-11 Februari 2015, di kota 

Jogja berangakat dari komitmen menjadikan Indonesia yang 

berdaulat ber-pancasila. (surat kabar harian solopos 10 Februari 

2015)    

 

 



77) Sejatinya menghidangkan makanan untuk keluarga dan kepandaian 

para istri dan ibu rumah tangga dalam wacana keluarga 

berkebudayaan jawa mengolah makanan adalah sebuah jiwa bagi 

rumah tangga yang kokoh dan harmonis. (surat kabar harian solopos 

10 Februari 2015)      

 





























 







 


