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Edisi 1122

Wakil Sekretaris 
Jenderal Partai 
Demokrat Andi Arief 
terjerat kasus 
narkoba dan 
ditangkap aparat 
kepolisian pada 
Minggu (3/3/2019) 
malam. Andi Arief 
diketahui sedang 
menggunakan 
narkoba di sebuah 
kamar di Hotel 
Peninsula, Jakarta 
Barat. Dia diketahui 
bersama seorang 
wanita saat 
ditangkap. Kadiv Humas Polri Irjen 

Mohammad Iqbal 
menjelaskan kronologi 
penangkapan

. "Jadi 
penangkapan ini 
spontan," kata Iqbal 
dalam konferensi pers 
di Mabes Polri, Senin 
(4/3). Awalnya, polisi 
mendapatkan laporan 
dari masyarakat bahwa 
ada pengguna narkoba 
di sebuah hotel di 
kawasan Jakarta Barat 
pada 3 Maret 2019. 
Laporan masyarakat itu 
masuk ke telinga 

 Andi 
Arief

Wakil Seketaris Jenderal Partai Demokrat

Andi Arief
Tertangkap Narkoba

Hubungi : 267 - 235 - 3359 Pergantian Jam Mulai 03/10/2019
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petugas pada Minggu (3/3) pukul 
18.30. Berangkat dari informasi itu, 
petugas melakukan penyelidikan 
terhadap kabar tersebut. "Setelah 
dilakukan upaya penyelidikan, 
mapping, surveillance dan lain-lain. 

 petugas berhasil 
menggerebek dan melakukan upaya 
paksa berbentuk penangkapan dan 
penyitaan terhadap beberapa barang 
bukti," ujar Iqbal.  Setelah 
penggerebekan berlangsung, Iqbal 
mengatakan petugas mengonfirmasi 
bahwa pengguna narkoba tersebut 
adalah Andi Arief. Saat ditangkap, 
Andi Arief diketahui masih dalam 

Polisi kemudian mendatangi lokasi 
sekitar pukul 20.30

pengaruh barang haram dan enggan 
melakukan test urine. “Yang bersangkutan 
(AA) telihat jelas baru menggunakan tapi 
menolak tes urine. Pelaku sudah 
diamankan selanjutnya akan tes urine,” 
Selain Andi Arief, ada juga seorang wanita 
yang ikut diamankan bersama Andi Arief. 
Berdasarkan informasi sementara yang 
didapat, perempuan yang dibekuk 
bersama Andi Arief adalah seorang 
selebritis. Inisial artis itu adalah CJ. Pasca 
ditangkap, keduanya kini masih menjalani 
pemeriksaan intensif. Sejumlah barang 
bukti yang berada di lokasi, positif alat 
yang dipakai untuk mengonsumsi sabu. 
Namun, polisi tak menemukan barang 
bukti narkoba. Andi Arief diduga baru 

menggunakan shabu sesaat sebelum 
penggerebekan. Sabu beserta bong pun 
dibuang di kloset. Di meja kamar hotel 
tersebut terlihat sejumlah botol air 
mineral kemasan, beberapa sedotan, 
sekotak kondom merek Durex, puntung 
rokok, selembar uang hingga korek api. 
Di bagian ruangan lainnya seperti di 
kamar mandi, terlihat juga jamban atau 
kloset yang tercabut dari posisinya. 
Penangkapan berlangsung hingga 
sekitar pukul 01.00 WIB pada Senin 
pagi. Berdasarkan pemeriksaan yang 
masih berjalan, aparat menduga Andi 
hanya sebatas pengguna saja. Hingga 
saat ini polisi masih memeriksa Andi dan 
sejumlah saksi. "Andi diperiksa dan 
pendalaman berikut saksi-saksi," kata 
Iqbal. Polisi mengaku masih mencari 

tahu mengenai berapa lama Andi 
menggunakan narkoba. Mereka juga 
masih menggali informasi terkait sumber 
barang haram tersebut.  

Partai Demokrat

Andi Arief lahir 
di Bandar Lampung, Lampung, 20 
November 1970. Saat ini, Andi Arief 
menjabat sebagai Wakil Sekretaris 
Jenderal  sejak tahun 
2015. Andi Arief pernah menjabat 
sebagai Staf Khusus Presiden bidang 
Bantuan Sosial dan Bencana Alam dari 
tahun 2009 hingga 2014, pada era 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Selain itu, Andi Arief pernah didapuk 
oleh SBY sebagai Komisaris PT Pos 
Indonesia. Pada masa mudanya, Andi 
Arief dikenal sebagai aktivis pro-
demokrasi. Andi Arief aktif di Solidaritas 
Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi 
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(SMID) yang berafiliasi dengan Partai 
Rakyat Demokratik (PRD) pada 
pertengahan dekade 1990-an. Akibat 
kegiatan aktivismenya yang dianggap 
mengancam Orde Baru, ia menjadi 
salah satu korban penculikan aktivis 
pada 1998. Andi Arief diculik di 
Lampung, 28 Maret 1998 

 Meski demikian, Andi termasuk 
satu di antara aktivis yang dilepaskan. 

oleh 
segerombol pria berambut cepak. Lalu 
kemudian ia disekap selama 17 hari, di 
mana ia diinterogasi para penculik yang 
meminta keterangan perihal tokoh-
tokoh yang dianggap beroposisi pada 
rezim Orde Baru ketika itu. Andi Arief 
bebas dari 'tahanan politik' itu pada Juli 
1998.

Adalah politikus PDIP Budiman 
Sudjatmiko dan Andi Arief keduanya 
mantan kader Partai Rakyat 

Demokratik (PRD) pertengahan 1990-an. 
Keduanya juga menempuh pendidikan di 
Universitas Gadjah Mada (UGM) 
Yogyakarta. Ketika di dunia 
kemahasiswaan saat itu pemikiran Andi 
Arief berkembang dan terlibat dalam 
pergerakan di kampus. Dia juga tercatat 
pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa 
Fisipol UGM pada 1993-1994, dan 
kemudian, menjadi Ketua SMID cabang 
Yogyakarta pada 1994. Betapa kini hidup 
menjadi terbalik bak siang dan malam. 
Jika dulu Andi diciduk aparat karena 
keberaniannya memperjuangkan 
reformasi agar Orde Baru berakhir di 
negeri ini, kini dia justru diciduk karena 
berurusan dengan benda terlarang yakni 
narkoba. Tragis dan memalukan sekali. 
Tidak salah jika Budiman mengaku sedih 
mendengar kabar penangkapan Andi. " 

Apa sih nikmatnya narkoba, Ndi? 
Bukankah lebih nikmat berdiskusi ide-ide 
besar buah pikir orang-orang besar, dan 
kita sendiri. Serta mewujudkannya dalam 
masyarakat? Kamu sudah memilih 
jalanmu dengan memilih jenis teman 
macam apa di sekitarmu. Sedih dan 
moga-moga tuduhan itu tidak benar," 
lanjut Budiman. Budiman Sudjatmiko, 
Andi Arief dan Adian Napitupulu adalah 
mantan aktivis 98, sekian dari anak-anak 
muda ketika itu yang berani 
memperjuangkan reformasi dan menjadi 
bagian dalam sejarah menumbangkan 
rezim Soeharto setelah 32 tahun 
berkuasa di negeri ini. "Kita berdebat di 
kost-kostan di Sendowo UGM, saat kita 
merencanakan banyak hal besar untuk 
Indonesia kan? Aku berusaha tetap di 
jalanku, tapi kamu memilih teman-teman 

yang tak pernah bertaruh nyawa 
bersamamu. Mereka datang saat 
nikmat," kata Budiman. 

Tetapi jalan hidup 
memang tidak bisa dipastikan. Ketika 
akhirnya cerita membawa Andi 
bergabung dengan Partai Demokrat. Ia 

Benar jika 
Budiman mengandaikan bahwa jalan 
yang dulu baik Budiman dan Andi atau 
bahkan Adian jalani adalah jalan pedang 
yang hanya layak dimahkotai 
kemenangan atau kekalahan karena 
keyakinan. "Bukan oleh kekalahan 
karena kekonyolan. Bahkan juga tak 
pantas dimahkotai kemenangan karena 
kebetulan-kebetulan, Ndi. Kita tidak 
secengeng itu. Kita ditakdirkan untuk 
gugur saat datangnya musim gugur 
nantinya. Bukan menusuk-nusukan duri 
sendiri ke mawarnya saat masih musim 
semi," kata Budiman. 
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pun kemudian aktif didalam partai 
besutan Susilo Bambang Yudhoyono 
ini, dan menduduki jabatan Wakil 
Sekretaris Jendral Partai Demokrat. 
Partai yang dalam pilpres 2019 
termasuk dalam koalisi pendukung 
Prabowo-Sandi bersama dengan PAN, 
dan PKS. Bukan sekali atau dua kali 
Andi sering berkicau dengan tweet 
yang memancing kegaduhan politik di 
negeri ini, padahal kita saat ini sedang 
menghadapi pilpres 2019. Dua tweet 
brisik Andi adalah Jendral kardus, 
tudingan Sandiaga Uno menyetor uang 
ke partai pendukung Prabowo agar 
Sandi sebagai calon wakil presiden 
Prabowo. dan tujuh container surat 
suara tercoblos. Andi Arief sempat 
membuat masyarakat heboh dengan 
cuitan hoaks soal surat suara. Lewat 

akun Twitter-nya, @AndiArief_, Andi Arief 
mengunggah cuitan informasi terkait 
adanya tujuh kontainer berisi surat suara 
pemilu. "Mohon dicek kabarnya ada 7 
kontainer surat suara yg sudah dicoblos di 
Tanjung Priok." "Supaya tidak fitnah harap 
dicek kebenarannya karena ini kabar 
sudah beredar," demikian twit Andi Arief. 
Kicauan Andi tersebut diunggah pada 
pukul 20.05, Rabu (2/1/2019). Selain itu, 
ia juga pernah menjadi sorotan karena 
menyebut Prabowo Subianto sebagai 
Jenderal Kardus. Andi Arief, kala itu 
mengatakan, Demokrat terancam batal 
berkoalisi dengan Partai Gerindra dan 
kawan kawan. Sebab, Prabowo dinilai 
mengakomodir politik transaksional dalam 
hal menentukan cawapresnya sehingga 
kesepakatan politik dengan Demokrat 
yang sebelumnya sudah menjadi 

komitmen, terancam tidak jadi 
dilaksanakan. Saking kesalnya, Andi 
menyebut Prabowo sebagai jenderal 
yang lebih mementingkan uang. 
Pernyataan itu ia lontarkan melalui akun 
Twitter pribadinya. Bahkan, ia mengaku 
partainya menolak kedatangan 
Prabowo ke kediaman SBY pada Rabu 
(8/8/2018) malam. "Padahal, untuk 
menang bukan berdasarkan politik 
transaksional, tapi dilihat siapa calon 
yang harus menang. Itu yang membuat 
saya menyebutnya jadi jenderal kardus. 
Jenderal kardus itu jenderal yang 
enggak mau mikir, artinya uang adalah 
segalanya," kata Andi. Setelah 
tertangkap karena narkoba maka Andi 
harus rela mengundurkan diri dari 
jabatannya. "Andi Arief juga telah 
meminta saya untuk sampaikan kepada 
DPP Partai Demokrat permohonan 

pengunduran diri dari kepengurusan 
DPP Partai Demokrat," ujar Wasekjen 
PD Rachland Nashidik di Bareskrim 
Cawang, Jakarta Timur, Selasa 
(5/3/2019). Tak Ingin berakhir di sini. 
Kesalahan bisa saja membenamkan, 
namun upaya menjadi titik awal 
pencarian jalan hidup dengan 
kualitas berbeda jika benar-benar tak 
putus asa. Mohon maaf, saya telah 
membuat marah dan kecewa. Doakan 
saya bisa memperbaiki salah menuju 
benar @AndiArief. Andi mencuit pada 
Selasa (5/3/2019) pukul 19.23 WIB. Dia 
menyebut kesalahan bisa menjadi titik 
awal pencarian hidup. Dia juga meminta 
maaf karena membuat marah dan 
kecewa terutama ke pihak kubunya 
pastinya. Dia juga memohon dukungan 
doa netizen untuk memperbaiki 
kesalahan menuju jalan yang benar. Tak 
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bisa dipastikan apakah kicauan ini 
berasal langsung dari Andi Arief atau 
dari pihak lain yang memiliki akses 
terhadap akun Twitter-nya. Penyidik 
Direktorat Tindak Pidana Narkoba 
Bareskrim Polri memutuskan 
memulangkan Wasekjen Partai 
Demokrat Andi Arief setelah selesai 
menjalani pemeriksaan dalam kasus 
penyalahgunaan narkoba. Dengan 
begitu, Andi Arief sudah bisa menghirup 
udara bebas mulai malam ini. "Proses 
administrasi telah selesai. Semua surat-
surat sudah ditandatangani. Untuk 
malam ini AA sudah diperbolehkan 
pulang," ujar Karo Penmas Divisi 
Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, 
Jakarta, Selasa (5/3/2019) malam. 
Meskipun dibebaskan malam ini, 

namun Andi Arief masih akan kembali ke 
Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk 
menjalani proses rehabilitasi. "Kemudian 
besok Andi Arief akan datang kembali 
untuk menjalani proses rehab di BNN," 
ungkap Dedi. Mengapa Andi Arief 
dibebaskan? Memang dia hanya 
pengguna bukan pengedar. Lihat. Undang 
undang narkoba kita itu ada pasal 127 
dan pasal 112. Pasalnya ada irisan. Pasal 
127 melarang penggunaan dan 
hukumannya maximal 4 tahun. Pasal 112 
melarang menyimpan dan menguasai. 
Masalahnya orang yang menggunakan 
tentu saja pernah menyimpan dan 
menguasai paling tidak sebelum dipakai. 
Jadi sering kali polisi flexible mengenakan 
pasal apa. Dalam theory ada undang 
undang edaran mahkamah agung. Kalau 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

bisa dipastikan apakah kicauan ini 
berasal langsung dari Andi Arief atau 
dari pihak lain yang memiliki akses 
terhadap akun Twitter-nya. Penyidik 
Direktorat Tindak Pidana Narkoba 
Bareskrim Polri memutuskan 
memulangkan Wasekjen Partai 
Demokrat Andi Arief setelah selesai 
menjalani pemeriksaan dalam kasus 
penyalahgunaan narkoba. Dengan 
begitu, Andi Arief sudah bisa menghirup 
udara bebas mulai malam ini. "Proses 
administrasi telah selesai. Semua surat-
surat sudah ditandatangani. Untuk 
malam ini AA sudah diperbolehkan 
pulang," ujar Karo Penmas Divisi 
Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, 
Jakarta, Selasa (5/3/2019) malam. 
Meskipun dibebaskan malam ini, 

namun Andi Arief masih akan kembali ke 
Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk 
menjalani proses rehabilitasi. "Kemudian 
besok Andi Arief akan datang kembali 
untuk menjalani proses rehab di BNN," 
ungkap Dedi. Mengapa Andi Arief 
dibebaskan? Memang dia hanya 
pengguna bukan pengedar. Lihat. Undang 
undang narkoba kita itu ada pasal 127 
dan pasal 112. Pasalnya ada irisan. Pasal 
127 melarang penggunaan dan 
hukumannya maximal 4 tahun. Pasal 112 
melarang menyimpan dan menguasai. 
Masalahnya orang yang menggunakan 
tentu saja pernah menyimpan dan 
menguasai paling tidak sebelum dipakai. 
Jadi sering kali polisi flexible mengenakan 
pasal apa. Dalam theory ada undang 
undang edaran mahkamah agung. Kalau 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

barang bukti kurang dari 1 gram 
kenanya pasal 127. Tetapi dalam 
prakteknya ini tidak jelas. Orang bisa 
kena pasal 112 meskipun barang bukti 
hanya .7 gram. Si Andi sudah buang 
semua barang bukti ke toilet dan sudah 
pakai. Jadi dia kena pasal 127. Tapi 
pasal 127 pun banyak levelnya lagi. Di 
"access" oleh polisi. Orang ini 
kecanduan atau tidak? Bisa 
direhabilitasi, dipenjara, atau 
dibebaskan? Nah majoritas pengguna 
narkoba bukan pencandu. Majoritas 
pengguna narkoba itu 2 - 3 bulan 
sekali pakai. Jadi kalau konsisten, 
seharusnya di "access" ya semua 
bebas. Jadi yang pengguna pun, 

kapan dipenjara, kapan di rehabilitasi, dan 
kapan di bebaskan aturannya tidak jelas. 
Majoritas sama sama bukan pecandu. 
Tetapi dalam prakteknya, kalau orang 
miskin ketangkap, polisi akan mengenakan 
pasal 112. Yaitu, menyimpan dan 
menguasai. Kata yang kena ini tergantung 
nego. Kalo bayar kenanya pasal 127. Kalo 
nggak kenanya pasal 112.Karena banyak 
orang yang seharusnya kena pasal 127 
kena pasal 112, makanya penjara kita 
penuh. Ini ada Nelayan pakai shabu 
supaya kuat melaut. Dia tidak merugikan 
siapa siapa dan bahkan tidak merugikan 
dirinya sendiri. Tetapi kena pasal 112 
karena memiliki. Kalau kita bandingkan 
antara Andi Arief dan nelayan ini. Dua 
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duanya pengguna. Dua duanya 
pernah memiliki. Namanya 
memakai, ya pasti pernah memiliki 
dan menguasai. Bedanya kalau si 
nelayan ada barang bukti Andi Arief 
kagak. Tetapi itu beda yang tipis 
sekali. Masak hukum kita 
sedemikian buta sampai tidak bisa 
tahu kalau orang memakai pasti 
pernah memiliki dan menguasai? 
Masak test urine positive artinya 
Andi nggak pernah punya? Tapi si 
Andi langsung bebas karena dia 
politikus dan si nelayan kena 4 tahun 
penjara plus 1.6 tahun. Nah kan tahu 
kerja DPR kayak apa, seharusnya 
UU ini bisa di betulin. Komandan 
Komando Tugas Bersama 
(Kogasma) Pemenangan Pemilu 

Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY), dalam keterangan pers 
menyebut Wakil Sekjen Partai Demokrat 
(PD) Andi Arief merupakan korban dari 
penyalahgunaan narkoba. "Merujuk 
keterangan kepolisian, Bung Andi Arief 
adalah korban. Polisi tidak menemukan 
barang bukti dan tidak benar ada 
kehadiran perempuan. Semua yang 
diedarkan di medsos (media sosial) 
berasal dari sumber yang tidak diketahui. 
Polisi sudah memutuskan tidak ada 
tindakan prostitusi, dan bung Andi Arief 
akan menjalani rehabilitasi. Kami akan 
selalu mendukung negara dalam berbagai 
upaya pencegahan dan pemberantasan 
narkoba, untuk generasi dan masa depan 
Indonesia yang lebih baik. Saya 
menyerukan untuk tetap semangat dan 
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meneruskan perjuangan kita. Semoga 
ujian demi ujian yang sedang Partai 
Demokrat hadapi, kita dilalui dengan 
baik dan membuat kita lebih tangguh. 
Semoga kita bisa petik segala hikmah 
dan pelajaran berharga hari ini, untuk 
kesuksesan kita ke depan". Semua 
perkataan dari partai Demokrat itu 
hanya untuk pembelaan anak buahnya 
saja. Sebab semua media menyatakan 
adanya wanita bersama Andi. Tidak 
ditemukan barang bukti, bukan berarti 
Andi Arief tidak bersalah. Lha buktinya 
saja hasil tesnya positif. Seperti ditulis 
diatas pemakai narkoba tergantung 
siapa yang pakai, kalau masyarakat 
kecil bisa masuk penjara kena pasal 
112, sedangkan kalau bayar mungkin 

pasal 127. Selain itu rakyat melihat 
rehabilitasi ini lebih banyak digunakan 
sebagai alasan bagi para pengguna 
narkoba untuk menghindari hukuman 
penjara, meski memang di beberapa 
kasus dibutuhkan. Ada hal yang nggak 
jelas di negeri ini tentang di batas mana 
seorang pemakai narkoba ada yang bisa 
melenggang ke rehabilitasi, mana yang 
bisa masuk penjara. Kasus Andi Arief ini 
sebetulnya sangat bagus untuk melihat 
peta penggunaan narkoba di kalangan 
politisi. Ayo kita masyarakat harus ikut 
mengawasi kasus narkoba yang 
melibatkan politikus dan bos bos besar 
yang memang berduit untuk membolak 
balik pasal yang memang dibuat untuk 
membuat yang salah jadi benar. 
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Info SIP
Apakah Anda sering bertanya, mengapa 
kulit Anda mudah sekali mengalami 
memar? Ada banyak alasan yang dapat 
mendasari mengapa memar dapat 
dengan mudah muncul pada permukaan 
kulit Anda. Beberapa alasan bisa menjadi 
indikasi dari kondisi kesehatan Anda.
Memar merupakan tanda cedera yang 
berwarna ungu 
kemerahan 
pada kulit. Hal 
ini biasanya 
terjadi ketika 
terjadi 
kerusakan 
pada pembuluh 
darah di kulit. 
Ketika memar 
memudar, 
warnanya akan 
berubah 
menjadi hijau 
dan cokelat, ini 
berarti tubuh telah memetabolisasikan 
sel-sel pada area kulit yang terluka.
Memar biasanya muncul ketika 
seseorang mengalami cedera seperti 
terjatuh atau terpentuk benda keras. 
Namun, memar kadang juga muncul 
tanpa sebab yang jelas bahkan juga 
tidak disertai rasa sakit. Memar dapat 
diobati dengan cara yang mudah, 
misalnya dengan kompres es pada 
bagian kulit yang mengalami memar.
Meski bukan menjadi suatu kondisi yang 
serius, namun ketahuilah beberapa 
alasan mengapa tubuh Anda mudah 
sekali mengalami memar:
Diabetes
Jika seseorang sering melihat ada 
bercak merah pada area tubuh tertentu, 
ini bisa jadi merupakan indikasi dari 
diabetes lanjut. Hal ini disebabkan 

Penyebab Kulit Sering Memar
karena terjadinya pendarahan kapiler 
internal akibat pembuluh darah, saraf, 
dan kulit yang lemah. Ini merupakan 
salah satu alasan umum dari 
munculnya memar secara tiba-tiba.
Latihan fisik
Memar bisa juga muncul akibat aktivitas 
atau latihan fisik yang berat. Mereka 

yang sering 
berolahraga dengan 
mengangkat beban 
yang berat, tanpa 
disadari kerap 
melukai diri mereka 
sendiri. Ini bisa saja 
mengakibatkan 
memar. Olahraga 
memberi banyak 
tekanan pada otot, 
yang kemudian 
dapat menjadi 
penyebab dari 
pecahnya pembuluh 

darah kecil yang pada akhirnya 
memunculkan memar.
Penuaan
Seiring bertambahnya usia, produksi 
kolagen di kulit juga mulai berkurang, 
dan juga lapisan lemak yang melindungi 
kulit mulai hilang. Setelah memasuki 
usia 60-an, kulit Anda mungkin saja 
dapat dengan mudah mengalami 
memar, meski hanya dengan sedikit 
tekanan pada kulit.
Kekurangan vitamin C
Vitamin C sangat penting untuk 
penyembuhan luka dan pembentukan 
kolagen. Kekurangan vitamin C dapat 
menyebabkan pembuluh darah kecil 
menjadi pecah, sehingga menimbulkan 
memar. Ini menjadi salah satu alasan 
utama mengapa memar sering muncul 
di permukaan kulit Anda.
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Internasional

Mungkin Anda sudah mendengar 
informasi manfaat belerang bagi 
kesehatan. Meskipun belum dikenal 
secara luas, tetapi belerang telah sejak 
lama dimanfaatkan di bidang 
kesehatan. Hal ini juga diperkuat, 
dengan banyaknya kandungan 
belerang pada beberapa suplemen 
kesehatan, juga produk perawatan 
kesehatan kulit. Berikut beberapa 
manfaat belerang untuk kesehatan 
Anda.
Mengatasi masalah kulit
Belerang dapat berfungsi sebagai 
keratolitik atau mengelupaskan kulit 
mati. Belerang juga bermanfaat untuk 
membunuh bakteri, jamur, tungau 
kudis dan parasit lainnya pada kulit. 
Untuk itu, banyak orang dengan 
masalah pada kulit, disarankan untuk 
rutin mandi atau menggunakan produk 
berbahan dasar belerang.
Mengobati radang kandung kemih
Belerang dalam bentuk 

Manfaat Belerang Untuk Kesehatan

Dimetilsulfoksida (DMSO) telah digunakan 
di sejumlah negara untuk mengobati 
radang kandung kemih. Saat digunakan, 
DMSO dalam bentuk cair ini akan 
dimasukkan secara langsung ke dalam 
kandung kemih dengan menggunakan 
kateter.
Mengobati nyeri radang sendi
Belerang banyak digunakan dalam 
suplemen salah satunya dalam bentuk 
methylsulfonylmethane (MSM). 
Sebenarnya MSM secara alami 
terkandung dalam susu, buah, sayur dan 
juga beberapa jenis biji-bijian. Dalam 
dunia kesehatan, MSM sangat penting 
untuk kesehatan sendi dan membantu 
pembentukan jaringan ikat.
Meskipun memiliki banyak manfaat bagi 
kesehatan, Anda tetap memerlukan saran 
atau resep dari dokter sebelum 
menggunakan produk yang mengandung 
belerang untuk alasan kesehatan. Hal ini 
berguna untuk meminimalisir efek samping 
negatif dari penggunaan 

Sebuah investigasi yang dilakukan 
Aljazeera mengungkapkan diduga kuat 
tubuh jurnalis Jamal Khashoggi yang 
dibunuh pada Oktober 2018 dibakar di 
dalam sebuah tungku berukuran besar 
di rumah Konsulat 
Jenderal Arab Saudi di 
Istanbul. Rincian 
terbaru pembunuhan 
Khashoggi dilaporkan 
dalam sebuah tayangan 
dokumenter yang 
disiarkan pada Minggu 
kemarin oleh Aljazeera 
berbahasa Arab.
Pihak berwenang Turki 
memantau dari luar 
adanya oven atau 
tungku pembakaran di 
ruang terbuka ketika tas 
yang diyakini berisi 
bagian tubuh 
Khashoggi dipindahkan 
ke rumah konsul Saudi 
setelah dibunuh di 
dalam konsulat yang letaknya hanya 
beberapa ratus meter dari rumah 
tersebut. Demikian dilansir dari laman 
Aljazeera, Selasa (5/3).Al Jazeera 
mewawancarai seorang pekerja yang 
membangun tungku tersebut. Dia 

Jasad Jamal Khashoggi Diduga Dibakar

menyatakan itu dibangun sesuai dengan 
spesifikasi dari konsul Arab Saudi 
dimana harus dalam dan tahan suhu di 
atas 1.000 derajat Celcius - cukup panas 
untuk melelehkan logam.

Pihak berwenang 
Turki menyatakan 
sejumlah besar 
daging juga dibakar 
setelahnya untuk 
menutupi jejak 
pembakaran 
jenazah Khashoggi. 
Pembakaran 
jenazah Khashoggi 
disebutkan 
memakan waktu 
selama tiga 
hari.Penyelidik 
Turki juga 
menemukan jejak 
darah Khashoggi di 
tembok gedung 
konsulat setelah 
menghapus cat 

yang dibubuhi pelaku 
pembunuhan setelah nyawa kolumnis 
The Washington Post itu dihabisi pada 2 
Oktober 2018.
Film dokumenter ini didasarkan pada 
wawancara dengan pejabat keamanan, 
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politisi, dan beberapa teman Turki 
Khashoggi.Dalam dokumenter itu 
disebutkan, Kepala intelijen Turki 
Hakan Fidan adalah pejabat pertama 
yang menghubungi Saudi mengenai 
keberadaan Khashoggi. Melalui 
telepon, Fidan mendesak putra 
mahkota Arab Saudi, Pangeran 
Muhammad bin Salman (MBS) 
mengungkapkan apa yang terjadi pada 
Khashoggi.Panggilan terputus. MBS 
menolak permintaan tersebut 
kemudian mengakhiri pembicaraan 
karena menganggapnya sebagai 
ancaman yang tidak dapat diterima.
Khashoggi, yang kerap melayangkan 
kritiknya terhadap MBS memasuki 
konsulat di Istanbul untuk mengurus 
dokumen pernikahannya dengan 
Hatice Cengiz,. Saat itu Cengiz 
menunggunya di luar gedung.Riyadh 
awalnya bersikeras Khashoggi 

meninggalkan konsulat hidup-hidup 
namun kemudian mengakui jurnalis itu 
tewas dalam sebuah operasi yang 
diklaim dilakukan oleh unsur-unsur jahat. 
Sebuah laporan CIA mengatakan MBS 
kemungkinan memerintahkan 
pembunuhan Khashoggi - sebuah 
tuduhan yang disangkal Arab 
Saudi.Sebelas tersangka telah didakwa 
atas pembunuhan Khashoggi di Arab 
Saudi, yang bersikeras akan menangani 
kasus ini dan menolak ekstradisi mereka 
ke Turki.Pelapor khusus Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Agnes Callamard, yang 
memimpin penyelidikan internasional 
atas pembunuhan itu, menyebutnya 
"pembunuhan brutal dan terencana, yang 
direncanakan dan dilakukan oleh pejabat 
negara Arab Saudi". Investigasi 
internasional dimulai pada akhir Januari 
dan sebuah laporan resmi akan jatuh 
tempo pada bulan Juni.
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Calon presiden Partai Demokrat di 
Pemilu Presiden Amerika Serikat pada 
2016 Hillary Clinton akhirnya mengakhiri 
spekulasi panjang mengenai masa depan 
politiknya. Pada Senin malam (4/3/2019), 
Hillary memastikan tidak akan 
mencalonkan diri sebagai presiden dalam 
kontestasi Pilpres 2020. "Saya tidak 
mencalonkan diri, namun saya tetap 
akan bekerja dan bersuara terhadap isu-
isu yang saya yakini," katanya, seperti 
dilansir dari CNN. "Saya ingin 
masyarakat tahu bahwa saya tidak akan 
menghilang dari publik," lanjutnya. 
Setelah kekalahan mengejutkan 
melawan Donald Trump, Hillary tetap 
aktif di kancah perpolitikan AS. Dia 
membentuk gerakan akar rumput 
Onward Together dan kerap mengkritik 
pedas kebijakan Trump. Mantan Menteri 
Luar Negeri ini juga meluncurkan memoir 
“What Happened” yang memicu rumor 
tentang rencana bertarung 
memperebutkan kursi Gedung Putih 
untuk ketiga kalinya. Setelah 
memutuskan tak maju dalam pilpres 
tahun depan, lalu, masihkah Hillary 
memiliki ambisi politik? Ketika 
diwawancarai pada Oktober 2018, Hillary 
tidak tegas membantah soal tidak 
memiliki ambisi politik lagi. “Tidak, tidak, 
saya tidak akan maju lagi, namun, 
tentunya saya ingin menjadi presiden” 
ucapnya saat itu. Pada Januari 2019, 
publik AS semakin dibuat penasaran 
ketika tiga sumber yang menolak 
disebutkan identitasnya mengatakan 
kepada CNN bahwa politisi berusia 71 ini 
masih membuka kemungkinan untuk 
kembali mencalonkan diri dalam pilpres. 
Dalam wawancara kemarin, Hillary 
menyatakan tidak memiliki rencana lagi 
untuk maju pada posisi politik lain seperti 
wali kota atau gubernur. Pernyataan ini 
sekaligus mengakhiri karier politik Hillary 
setelah 40 tahun menjadi wajah politik 
AS, mulai dari Ibu Negara, Senator New 
York hingga Menteri Luar Negeri. Hillary 
kerap didapuk akan menjadi perempuan 
presiden pertama AS. Namun, 

Hillary Clinton Tak Maju Pilpres 2020

Internasional

peruntungan politiknya tidaklah begitu 
mujur. Dia gagal memenuhi ambisi politik 
terbesarnya kembali ke Gedung Putih, 
tempat dia pernah tinggal sebagai Ibu 
Negara pada 1993-2001. Hillary 
menyambut baik rekor jumlah 
perempuan yang terpilih sebagai 
anggota DPR AS di pemilu paruh waktu 
pada November 2018. "Saya tahu benar 
apa yang sudah saya kerjakan dan 
pencapresan saya sangat memengaruhi 
keputusan para perempuan untuk terjun 
ke dunia politik” ucapnya. Calon 
Presiden Partai Demokrat Bernie 
Sanders dan Hillary Clinton (Washington 
Post) Bursa pilpres makin ramai 
Sementara itu, bursa Pemilihan 
Pendahuluan (Primary) Partai Demokrat 
semakin ramai dan memanas. Dalam 
selang tiga hari pada akhir pekan lalu,  
Gubernur Washington Jay Inslee dan 
mantan Gubernur Colorado John 
Hickenlooper menjadi nama-nama 
terbaru yang ikut berlaga. 
Tercatat sudah ada 12 nama yang 
mendeklarasikan diri termasuk nama-
nama unggulan seperti Senator Vermont 
Bernie Sanders, Senator California 
Kamala Harris, dan Senator 
Massachusetts Elizabeth Warren. Nama-
nama unggulan lainnya yang diprediksi 
akan segera ikut bertarung adalah 
mantan Wakil Presiden Joe Biden. 
Kemudian mantan Wali Kota New York 
Michael Bloomberg, mantan anggota 
DPR dari Texas Beto O’Rourke dan 
Senator Ohio Sherrod Brown. Tidak 
semua politisi juga memilih untuk maju. 
Pada Selasa (5/3/2019) pagi, Senator 
Oregon Jeff Merkley mengumumkan 
tidak akan maju. Demikian juga dengan 
mantan Jaksa Agung era Obama, Eric 
Holder yang memilih tidak mencaplonkan 
diri. Diyakini akan ada 15-20 nama yang 
maju sebagai kandidat capres dari Partai 
Demokrat untuk menantang Trump. 
Angka ini berpeluang memecahkan rekor 
17 kandidat capres dari Partai Republik 
di Pilpres 2016, serta 17 kandidat capres 
dari Demokrat pada Pilpres 1976.
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 Mantan Kepala Staf Angkatan Darat 
(KSAD) Pramono Edhie Wibowo disebut 
mendonorkan sumsum tulang belakang 
untuk sang kakak, Ani Yudhoyono 
sebagai bagian dari proses 
penyembuhan 
penyakit kanker 
darah yang 
dialami istri 
Presiden ke-6 
RI, Susilo 
Bambang 
Yudhoyono 
(SBY) 
tersebut.Kabar 
itu dikonfirmasi 
Ketua Dewan 
Pimpinan Pusat 
(DPP) Partai 
Demokrat, 
Jansen 
Sitindaon. 
Menurut Jansen, 
ada kecocokan 
sumsum yang 
memenuhi 
syarat dalam 
rencana proses transplantasi 
tersebut."Barusan saya komunikasi ke 
Singapura, benar bahwa adik Ibu Ani pak 
Jenderal Pramono Edhi Wibowo mantan 
KSAD memenuhi syarat untuk jadi donor 
Ibu Ani. Jadi adik kandung beliau 
sendiri," kata Jansen saat dikonfirmasi, 
Rabu (6/3).Kendati demikian, Jansen 
belum dapat memastikan kapan operasi 
transplantasi tersebut dilakukan. "Saya 
tidak bisa komentar ya. Karena itu sudah 
masuk soal teknis kedokteran. Kita 
tunggu aja resminya," kata Jansen 
menambahkan.
Jansen hanya menitip doa kepada 
masyarakat Indonesia untuk mendoakan 
Ibu Ani sembuh kembali dan segala 
proses pengobatannya di Singapura 
dilancarkan. "Dan dokter dokter yang 
menangani Ibu Ani juga selalu diberikan 
kesehatan dan kemampuan terbaik agar 
segala proses pemulihan Ibu Ani ini 
lancar," ujarnya berharap.Sebelumnya, 

Ani Yudhoyono Terima Donor Dari Sang Adik

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai 
Demokrat Agus Hermanto mengaku 
membesuk Ani Yudhoyono beberapa 
waktu lalu. Dari kunjungannya itu, Agus 
menyebut kondisi Ani sudah semakin 

baik."Setahu 
saya beliau 
kondisinya 
semakin 
membaik dan 
jauh lebih baik 
daripada pada 
sebelumnya," 
kata Agus saat 
ditemui di 
kompleks 
parlemen, 
Rabu.Agus 
menyebut salah 
satu faktor yang 
membuat 
kondisi Ani kian 
membaik 
adalah 
pengobatan 
terapi. Kendati 
demikian, ia 

tidak tahu terapi macam apa yang 
dijalani oleh mantan Ibu Negara 
tersebut."Tentunya secara medis 
seluruhnya itu diserahkan kepada 
dokter," ucapnya.Seperti diketahui, Ani 
Yudhoyono masih dalam proses 
pengobatan di National University 
Hospital Singapore.Kabar donor sumsum 
untuk Ani juga diungkap Amal Al Ghozali, 
yang membesuk Ani mengabarkan 
bahwa kondisinya sudah mendapatkan 
kandidat donor sumsum tulang belakang. 
Melalui tweet di akun pribadinya, Amal 
menyebut nama Pramono Edhie Wibowo 
yang menawarkan diri sebagai donor. 
Pramono adalah adik dari Ani.
Sejak dirawat beberapa waktu lalu, 
sejumlah tokoh hampir tak henti 
bergantian menjenguk Ani. Nama-nama 
paling anyar adalah Jusuf Kalla, pria 
yang pernah bersanding dengan SBY 
sebagai wakil presiden dalam 
pemerintahan periode 2004-2009.
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Penasihat Keamanan Nasional 
Amerika Serikat, John Bolton, 
mengatakan bahwa negaranya bakal 
meningkatkan sanksi terhadap Korea 
Utara jika Pyongyang tidak 
menghentikan program nuklirnya.
“Jika mereka tidak mau 
melakukannya, maka saya pikir 
Presiden [Donald] Trump sudah 
sangat jelas mengatakan bahwa 
mereka tidak akan mendapat 
keringanan atas sanksi yang diberikan 
kepadanya dan kami bahkan 
mempertimbangkan memperkuat 
sanksi itu," ujar Bolton, Selasa (5/3).
Namun, dalam wawancara dengan 
Fox Business Network yang dikutip 
Reuters tersebut, 
Bolton mengatakan bahwa AS akan 
memantau terlebih dulu komitmen 
Korut setelah pertemuan antara 
Presiden Donald Trump dan Kim Jong-
un di Vietnam pekan lalu tak 

AS Akan Tingkatkan Sanksi Untuk Korut

Amerika

membuahkan hasil.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan 
di Hanoi tersebut, Trump membeberkan 
bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan 
satu dokumen kesepakatan yang dapat 
ditandatangani usai konferensi tingkat 
tinggi dengan Kim.
Di akhir pertemuan, Trump memilih untuk 
tak meneken dokumen apa pun karena 
tidak mencapai kesepakatan mengenai 
denuklirisasi.Menurut Trump, Kim 
menawarkan menutup sejumlah situs 
peluncuran rudal dan kompleks nuklir 
dengan timbal balik AS mencabut sanksi 
atas Korut.Sementara itu, Trump ingin 
Korut melucuti senjata nuklirnya secara 
keseluruhan, baru AS dapat mencabut 
sanksi atas negara pimpinan Kim tersebut.
Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, 
sejumlah laporan mengungkap bahwa 
Korut mulai berupaya mengaktifkan 
kembali situs rudal dan nuklirnya, seperti 
Sohae dan Tongchang-ri.

Setidaknya 23 orang termasuk tiga anak 
tewas setelah dua tornado menimpa 
negara bagian Amerika Serikat (AS), 
Alabama timur, Minggu (3/3). Bencana 
itu menyebabkan kerusakan parah dari 
bangunan dan jalan-jalan di Albama dan 
sekitarnya, termasuk Lee County di 
Florida, dan Georgia.
Tiga anak yang tewas bersia enam 
tahun, sembilan tahun, dan 10 tahun. 
Salah satu korban anak-anak bernama 
Taylor Thornton. Pihak sekolahnya, Lee-
Scott Academy, mengumumkan berita itu 
pada Senin. 
Secara langsung, sekolah melakukan 
penggalangan dana secara online untuk 
mendukung keluarganya dengan 
bantuan pemakaman.
“Dia tidak pernah bertemu orang asing. 
Semua orang adalah temannya,” kata 
pamannya, James Thornton.
Sedangkan, anak lainnya yang berusia 
enam tahun, AJ Hernandez Jr, berhasil 
diidentifikasi oleh anggota keluarganya 
di media sosial. Mereka menyebutnya 
“pria kecil yang berharga”.
Sementara itu, Sherif Lee County, Jay 

Tornado Di Alabama Tewaskan 23 Orang

Internasional 

Jones, mengatakan kerusakan akibat 
angin kencang tersebut sangat luar 
biasa. Ada kekhawatiran jumlah korban 
meninggal akan meningkat karena saat 
ini para petugas sedang menggali 
reruntuhan akibat tornado.
“Itu seperti seseorang mengambil pisau 
raksasa dan mengikis ke tanah.
 Ada reruntuhan rumah-rumah, puing-
puing, dan seluruh area hutan dengan 
pohon-pohon yang patah dan jatuh ke 
tanah. Banyak kehancuran di sana,” kata 
Jones.Jones mengatakan jumlah korban 
masih terus dihitung dan para petugas 
berharap bisa menemukan korban 
selamat dari reruntuhan. 
Puluhan orang dilarikan ke rumah sakit 
pada Minggu dengan berbagai luka dan 
dirawat di pusat perawatan intensif.
Hampir 2.000 rumah dilaporkan 
terdampak tornado dan mengalami 
pemadaman listrik. Keadaan darurat 
diberlakukan dengan pengiriman sumber 
daya ke Alabama terutama kawasan 
yang terdampak parah. Drone dengan 
kemampuan inframerah juga dikerahkan 
untuk menemukan korban selamat.
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 Seorang penjual buah durian di 
Thailand, Arnon Rodthong, 58 tahun, 
mengunggah pesan di Facebook 
menawarkan uang senilai 10 juta baht 
atau setara Rp 4,4 miliar bagi siapa 
pun pria yang berhasil mencuri hati 
putrinya untuk dinikahi. Putrinya kini 
berusia 26 tahun. Pria yang beruntung 
itu nantinya harus setuju untuk 
menjalankan bisnis keluarga berjualan 
durian."Saya tidak minta uang sepeser 
pun kepada lelaki itu untuk mahar putri 
saya. Malah sebaliknya saya akan 
berikan dia uang 10 juta baht dalam 
bentuk uang tunai kemudian 10 mobil, 
sebuah rumah, dua pasar durian dan 
seorang putri lulusan Universitas 
Assumption serta bergelar master dari 
Universitas Sun Yat-sen di China," 
kata dia dalam unggahannya Sabtu 
lalu.Meski terdengar seperti cerita 
dongeng tapi Arnon serius. Ketika 
wartawan menanyakan hal ini Anond 
mengatakan dia tidak punya banyak 
waktu lagi dan khawatir putrinya sudah 
terlalu tua untuk menikah.Dia 
mengatakan sudah siap untuk pensiun 
dan mewariskan bisnis duriannya 
kepada generasi berikutnya. Anond 

Bos Durian Thailand Mencari Menantu

sudah menggeluti dunia bisnis jual beli 
durian selama 20 tahun. Dia memiliki dua 
pasar durian di Chumpon, termasuk satu 
di Pasar Uay Chai di Wang Takor Distrik 
Lang Suan.
Lalu apa saja syarat yang diajukan Anond 
bagi pria yang ingin menikahi 
putrinya?Anond mengatakan lelaki itu 
harus punya kemampuan memilih durian. 
Kemudian calon mantunya harus cerdas. 
Anond membangun bisnis duriannya dari 
nol hingga jadi besar dan dia ingin calon 
mantunya juga punya kemampuan itu. Dia 
mengaku siap mengetahui seluk-beluk 
calon mantunya dengan bekerja sama.
Anond tidak mencari lelaki yang kaya raya 
dan berpendidikan tinggi.
"Lelaki yang akan menjadi bagian dari 
keluarga ini haruslah orang baik dan 
bukan tukang judi. Yang terpenting dia 
pekerja keras dan tulus mencintai putri 
saya," kata dia, seperti dilansir laman the 
Independent, Selasa (5/3).
Putri Arnon yang bernama Kansita 
Rotthing mengaku tidak keberatan dengan 
ide ayahnya."Awalnya saya pikir ayah 
hanya bercanda tapi ternyata dia serius 
mencari calon menantu. Saya dan kakak 
menghormati keputusannya," kata Kansita.

Menteri Agama Lukman Hakim 
Syaifuddin memastikan pelajaran agama 
Islam tak akan dihapuskan. Hal itu 
disampaikan Lukman menanggapi 
dugaan kampanye hitam yang ditujukan 
kepada Jokowi di Makassar. Dugaan 
kampanye hitam yang rekaman videonya 
tersebar itu menyatakan bila Jokowi 
terpilih maka pelajaran agama Islam 
akan dihapuskan. 
"Selaku Menteri Agama, saya menjamin 
betul bahwa hal itu tidak akan terjadi. 
Mengapa? Karena Indonesia adalah 
negara yang sangat agamis yang tidak 
melepaskan diri dari nilai-nilai agama, 
apalagi nilai-nilai Islam karena mayoritas 
bangsa ini adalah muslim," kata Lukman 
di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 
(6/3/2019). 
"Sama sekali tidak benar anggapan atau 
yang dikatakan sebagian kalangan 
bahwa kalau Bapak Presiden Jokowi 
kembali melanjutkan masa jabatan untuk 
lima tahun ke depan untuk yang kedua 
kalinya akan dihilangkan pelajar-
pelajaran agama," lanjut Lukman. Ia 
mengatakan, justru kebijakan yang 
berkaitan dengan Islam banyak didukung 
oleh Presiden Joko Widodo. 
Beberapa di antaranya seperti 
penetapan Hari Santri Nasional dan 
penguatan lembaga pendidikan 
keagamaan di berbagai tempat.
 Lukman menambahkan, apa yang 
disebutkan pada video itu juga mustahil 
karena sila pertama Pancasila yang 
menempatkan nilai-nilai ketuhanan 
paling utama.
Oleh karena itu, kata Lukman, 
pendidikan agama mutlak dibutuhkan di 
Indonesia selaku negara yang religius. 
"(Katanya) Akan dihilangkan pesantren, 
menjadi sekolah-sekolah umum apalagi 
akan dihapuskan Kementerian Agama itu 
sama sekali tidak benar. 
Indonesia berdasarkan Pancasila, 
Pancasila itu Ketuhan Yang Maha Esa. 
Dan empat sila yang lain adalah nilai-
nilai agama," papar politisi PPP ini. 
"Saya yakin siapa pun presidennya tidak 

Menag : Pelajaran Agam Islam Tak Dihapus

Tanah Air

akan mungkin menghilangkan pelajaran 
agama di Indonesia," lanjut dia. Dalam 
sebuah video yang beredar, seorang ibu 
menyebarkan fitnah dari rumah ke 
rumah warga bahwa jika pasangan 
capres nomor 01 terpilih, Pendidikan 
Agama Islam di sekolah-sekolah akan 
dihapuskan.
 Pada video tersebut, seorang wanita 
mengenakan jilbab warna kuning dan di 
baju lengan panjangnya terdapat gambar 
mirip lambang sebuah partai. 
Dalam video itu, ibu tersebut ditemani 
beberapa rekannya yang juga 
mengenakan baju dengan gambar yang 
sama melakukan dugaan kampanye 
hitam terhadap pasangan capres nomor 
01. 
“Kalau pilih Prabowo itu, kita pikirkan 
nasib agama kita, anak-anak kita 
walaupun kita tidak menikmati sekarang. 
Tapi besok lima atau sepuluh tahun akan 
datang, apakah kita mau kalau pelajaran 
agama dihapuskan oleh Jokowi bersama 
menteri-menterinya?” katanya. 
“Itu kan salah satu programnya mereka, 
pertama pendidikan agama dihapus di 
sekolah-sekolah. 
Terus rencananya mereka itu 
menggantikan pesantren menjadi 
sekolah umum dan berbagai macam 
cara untuk ini,” tutur wanita berusia 
kisaran 50-an tahun yang belum 
diketahui identitasnya ini. 
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kisaran 50-an tahun yang belum 
diketahui identitasnya ini. 
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Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim 
Jong-un, dipastikan akan mengunjungi 
Rusia. Namun tanggal dan detail lain 
terkait kunjungan tersebut belum 
dipublikasikan. Hal ini diungkapkan 
Sekretaris Media Presiden Rusia, 
Dmitry Peskov."Kunjungan itu memang 
ada dalam agenda. Kami berharap 
tanggal dan tempat yang tepat akan 
ditentukan melalui saluran diplomatik 
dalam waktu dekat," jelasnya dilansir 
dari Aljazeera, Rabu (6/3).
Pengumuman ini dikeluarkan saat Kim 
kembali ke Pyongyang usai bertemu 
dengan Presiden AS Donald Trump di 
Vietnam. Dalam KTT kedua di Hanoi, 
Kim dan Trump gagal menandatangani 
kesepakatan denuklirisasi maupun 
pengurangan sanksi terhadap Korut.
Pada Senin (4/3), media Rusia 
melaporkan anggota kelompok 
parlemen bidang hubungan Rusia 
dengan Korut akan mengunjungi 
Pyongyang pada 12 April mendatang.
Sementara itu, Korea Selatan (Korsel) 
mengusulkan perundingan tiga arah 
semi-resmi dengan Amerika Serikat 
dan Korut saat mereka berusaha 
mengembalikan diplomasi nuklir ke 
jalurnya setelah gagalnya KTT Hanoi.
Perundingan itu diusulkan saat 
pertemuan Dewan Keamanan 
Nasional pada Senin, dipimpin 
Presiden Korsel, Moon Jae-in. Moon 
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menyebutnya perundingan adalah prioritas 
utama Seoul untuk mencegah jangan 
sampai negosiasi nuklir antara AS dan 
Korut gagal.Pada pertemuan itu, Menteri 
Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha 
mengatakan perundingan yang diusulkan 
itu, yang dapat mencakup para ahli sipil 
dari AS dan Korsel, akan membantu 
menyelesaikan perbedaan pendapat terkait 
berapa banyak sanksi bantuan yang harus 
diberikan Washington kepada Korut 
dengan imbalan langkah-langkah 
pelucutan nuklir.
"Kita harus melihat apa dan bagaimana AS 
dan Korut memandang situasi saat ini dan 
kami akan membuat langkah-langkah 
mediasi praktis," kata Kang."Kami akan 
menetapkan berbagai langkah untuk 
membuka kembali dialog antara AS dan 
Korut. Selain itu, kami akan bekerja sama 
dengan negara-negara yang tertarik 
dengan masalah ini, seperti China dan 
Rusia, untuk membuka kembali dialog AS-
Utara sesegera mungkin," lanjutnya.
Pertemuan pekan lalu antara Trump dan 
Kim mandek. 
AS menilai kegagalan mencapai 
kesepakatan ini karena tuntutan berlebihan 
Korut terkait bantuan sanksi sebagai 
imbalan atas tawaran terbatas untuk 
menutup kompleks nuklir utamanya di 
Yongbyon.Korut dilaporkan memiliki situs-
situs lain yang memproduksi uranium 
tersembunyi di seluruh negeri. 
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Direktur keuangan perusahaan teknologi 
China, Huawei, Meng Wanzhou 
mengajukan tuntutan hukum kepada 
pemerintah Kanada atas 
penangkapannya di Bandara 
Internasional Vancouver, tahun lalu.
Meng Wanzhou ditahan pada Desember 
lalu atas permintaan Amerika Serikat 
(AS), yang menuduhnya terlibat 
penipuan dan melanggar sanksi 
Washington terhadap Iran.
Dikutip dari BBC pada Senin (4/3/2019), 
otoritas AS berusaha mengekstradisi 
Meng, tapi itu belum juga dilakukan 
tanpa keterangan.Kini, Meng 
mengajukan tuntutan perdata terhadap 
pemerintah Kanada, petugas 
perbatasan, dan polisi setempat atas 
"pelanggaran serius" terhadap hak-hak 
sipilnya.Di sisi lain, pemerintah China 
telah menyatakan protes keras terhadap 
penahanan Meng dan menyebut proses 
ekstradisi sebagai "insiden 
politik".Tuntutan hukum tersebut diajukan 
Meng di Mahkamah Agung provinsi 
British Columbia pada Jumat, 1 Maret 
2019, yang berisikan upaya meminta 
ganti rugi terhadap Royal Canadian 
Mounted Police (RCMP), Badan 
Layanan Perbatasan Kanada (CBSA), 
dan pemerintah federal, karena diduga 
melanggar hak-hak sipilnya.Meng 
mengatakan bahwa petugas CBSA 
mencari, menahan, dan 
menginterogasinya di bandara dengan 
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alasan palsu, sebelum ia ditangkap oleh 
RCMP.Petugas menahannya untuk 
mendapatkan informasi yang mereka 
"tidak percaya akan diperoleh jika 
penggugat segera ditangkap", 
melanggar haknya berdasarkan Piagam 
Hak dan Kebebasan Kanada.
Penahanannya "melanggar hukum" dan 
"sewenang-wenang", kata gugatan itu, 
dan petugas "sengaja tidak memberi 
tahu alasan sebenarnya untuk 
penahanannya, haknya untuk 
berkonsultasi, dan haknya untuk diam".
Meng Wanzhou adalah putri pendiri 
Huawei. Penangkapannya tersebut telah 
memicu ketegangan pada hubungan 
diplomatik antara China, AS dan 
Kanada.Pihak berwenang AS 
mengajukan hampir dua lusin tuduhan 
terhadap Huawei --produsen ponsel 
pintar terbesar kedua di dunia-- dan 
Meng pada Januari lalu, bersama 
dengan permintaan resmi untuk 
ekstradisinya.
China mengecam tindakan itu sebagai 
"penyalahgunaan perjanjian ekstradisi 
bilateral" antara Kanada dan AS, dan 
telah menyatakan "oposisi tegas" dan 
"ketidakpuasan yang kuat" terhadap 
persidangan.Namun Kanada 
mengatakan negara itu mengikuti aturan 
hukum.Sementara itu, dua warga 
Kanada ditahan di China dengan 
dugaan sebagai pembalasan atas 
penangkapan Meng Wanzhou.
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Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim 
Jong-un, dipastikan akan mengunjungi 
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ditentukan melalui saluran diplomatik 
dalam waktu dekat," jelasnya dilansir 
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mengatakan perundingan yang diusulkan 
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kami akan membuat langkah-langkah 
mediasi praktis," kata Kang."Kami akan 
menetapkan berbagai langkah untuk 
membuka kembali dialog antara AS dan 
Korut. Selain itu, kami akan bekerja sama 
dengan negara-negara yang tertarik 
dengan masalah ini, seperti China dan 
Rusia, untuk membuka kembali dialog AS-
Utara sesegera mungkin," lanjutnya.
Pertemuan pekan lalu antara Trump dan 
Kim mandek. 
AS menilai kegagalan mencapai 
kesepakatan ini karena tuntutan berlebihan 
Korut terkait bantuan sanksi sebagai 
imbalan atas tawaran terbatas untuk 
menutup kompleks nuklir utamanya di 
Yongbyon.Korut dilaporkan memiliki situs-
situs lain yang memproduksi uranium 
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Direktur keuangan perusahaan teknologi 
China, Huawei, Meng Wanzhou 
mengajukan tuntutan hukum kepada 
pemerintah Kanada atas 
penangkapannya di Bandara 
Internasional Vancouver, tahun lalu.
Meng Wanzhou ditahan pada Desember 
lalu atas permintaan Amerika Serikat 
(AS), yang menuduhnya terlibat 
penipuan dan melanggar sanksi 
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otoritas AS berusaha mengekstradisi 
Meng, tapi itu belum juga dilakukan 
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alasan palsu, sebelum ia ditangkap oleh 
RCMP.Petugas menahannya untuk 
mendapatkan informasi yang mereka 
"tidak percaya akan diperoleh jika 
penggugat segera ditangkap", 
melanggar haknya berdasarkan Piagam 
Hak dan Kebebasan Kanada.
Penahanannya "melanggar hukum" dan 
"sewenang-wenang", kata gugatan itu, 
dan petugas "sengaja tidak memberi 
tahu alasan sebenarnya untuk 
penahanannya, haknya untuk 
berkonsultasi, dan haknya untuk diam".
Meng Wanzhou adalah putri pendiri 
Huawei. Penangkapannya tersebut telah 
memicu ketegangan pada hubungan 
diplomatik antara China, AS dan 
Kanada.Pihak berwenang AS 
mengajukan hampir dua lusin tuduhan 
terhadap Huawei --produsen ponsel 
pintar terbesar kedua di dunia-- dan 
Meng pada Januari lalu, bersama 
dengan permintaan resmi untuk 
ekstradisinya.
China mengecam tindakan itu sebagai 
"penyalahgunaan perjanjian ekstradisi 
bilateral" antara Kanada dan AS, dan 
telah menyatakan "oposisi tegas" dan 
"ketidakpuasan yang kuat" terhadap 
persidangan.Namun Kanada 
mengatakan negara itu mengikuti aturan 
hukum.Sementara itu, dua warga 
Kanada ditahan di China dengan 
dugaan sebagai pembalasan atas 
penangkapan Meng Wanzhou.
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