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Pariwisata merupakan satu sumber 
peningkatan perekonomian di setiap 
daerah di Indonesia. Selain Bali, makin 
banyak daerah di Indonesia yang mulai 
dikenal oleh para turis mancanegara 
karena keindahan alam dan keragaman 
budayanya. Misalnya Tasikmalaya. 
Para wanita pasti kenal dengan bordir 
khas Tasikmalaya yang terkenal sangat 
cantik itu. Bordir Tasikmalaya ini kian 
populer di kalangan pecinta mode di 
dalam dan luar negeri. Ini dibuktikan 

 

oleh seorang desainer Nani Oktaviani 
yang sempat menampilkan koleksi bordir 
Tasikmalaya di Amerika Serikat pada 
tahun 2018 lalu. Dalam tempo singkat 30 
baju itu habis terjual, dengan harga yang 
cukup tinggi. 

bordir khas 
Tasikmalaya

 

"Tahun lalu lalu saya show 
di luar menampilkan koleksi 

. Busana saya habis, 
masyarakat Amerika begitu tertarik dan 
antusias. Satu baju dengan bordir 
Tasikmalaya Nani jual dengan kisaran 

KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947) pernah 

mencetuskan prinsip hubbul wathani minal iman 

(Cinta Tanah Air Adalah Bagian Dari Iman).
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harga dari Rp 2 juta hingga Rp 4 juta. 
Tak tanggung-tanggung, saat berada 
di Amerika Serikat, sekitar Rp 70 juta 
dalam sehari mampu ia kantongi. 
Melihat adanya pasar dan peluang, 
Nani berniat untuk serius menjual baju 
bordir Tasikmalaya ke pasar Amerika 
Serikat.  "Saya sekarang fokus saja 
ke bordir karena ini ternyata pasarnya 
sangat besar dan saya mulai dari 
Amerika Serikat baru Eropa dan Timur 
Tengah," kata dia lagi. Nani berharap 
usahanya ini bisa meningkatkan 
perekonomian khususnya bagi 
pengrajin bordir Tasikmalaya. 
Sementara itu, terungkap dalam 
kegiatan Malaysia – Indonesia 
Tourism Gathering di bulan Februari 
lalu, Kota Tasikmalaya merupakan 
satu tujuan wisata di Indonesia yang 
dilirik oleh para agen perjalanan 
pariwisata Malaysia. Dalam kegiatan 
ini, ada 30 agen wisata Malaysia yang 
mengunjungi sejumlah sentra wisata 
kreatif Kota Tasikmalaya sebagai 
bahan untuk mempromosikannya 

dalam paket-paket wisata mereka. 
Menurut Direktur Tourism Malaysia di 
Jakarta, Roslan Othman, pembukaan 
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) 
di Kertajati, Majalengka menambah 
besarnya peluang pelancong Malaysia 
mendatangi Kota Tasikmalaya dan 
wilayah Priangan Timur (Sumedang, 
Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis). Pada 
tahun 2018 tercatat jumlah wisatawan 
Malaysia yang berkunjung ke Indonesia 
mencapai 2,5 juta. Pihak pemerintah Kota 
Tasikmalaya mengapresiasi kegiatan 
Tourism Gathering ini. "Jangan sampai 
(wisatawan) hanya ke Bandung ke 
Jakarta, ada loh Tasikmalaya bagian dari 
destinasi wisata Jawa Barat," ucap 
Kepala Dinas Pemuda Olahraga 
Pariwisata Kebudayaan Kota Tasikmalaya 
Hadian. Hadian juga menyebutkan tujuan 
wisata unggulan di Kota Tasikmalaya, 
misalnya sentra bordir di Kawalu, 
Tamansari tempatnya produk kelom, dan 
sentra produksi payung geulis. Untuk 
meningkatkan arus wisatawan, Pemkot 
Tasikmalaya menyambut gembira dengan 
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adanya penerbangan ke Bandara 
Wiriadinata Kota Tasikmalaya dari 
Bandung atau Kertajati, Majalengka. 
"Bisa saja nanti antara Kertajati dengan 
Wiriadinata ada satu penerbangan lagi, 
jadi ada dua kali, KL (Kualalumpur) ke 
Kertajati (lalu) Wiriadinata,” ujar Hadian. 
Sejumlah agen perjalanan pariwisata 
Malaysia mulai melirik Kota 
Tasikmalaya sebagai destinasi 
kunjungan wisatawan dari negaranya. 
Para agen Negeri Jiran tersebut pun 
mengunjungi sejumlah sentra wisata 
kreatif Kota Tasikmalaya sebagai bahan 
untuk mempromosikannya dalam 
paket-paket wisata mereka. Kegiatan 
tersebut merupakan bagian dari 
promosi Malaysia-Indonesia Tourism 
Gathering yang digelar Tourism 

Malaysia. Pada 2019, Kota Tasikmalaya 
dan Cirebon dipilih sebagai tujuan 
kunjungan para agen wisata Malaysia. 
Tasikmalaya dipilih lantaran kota tersebut 
memiliki potensi wisata yang besar 
dengan jarak tempuh yang cukup dekat 
dari Bandung. Dengan mengikutsertakan 
pelaku usaha kuliner, perjalanan menuju 
Tasikmalaya tersebut bisa juga menjadi 
potensi wisata yang menarik. Saat 
kendaraan berhenti sejenak, para 
pelancong tinggal disuguhi makanan-
makanan tradisional seperi ubi Cilembu. 
Hal lain yang cukup menjadi perhatian 
warga Malaysia adalah nama 
Tasikmalaya. Dulu, Malaysia dikenal atau 
memiliki nama Malaya. Sedangkan 
Tasikmalaya pun memiliki unsur Malaya 
yang dilekatkan pada namanya. Roslan 

mengungkapkan, adanya kesamaan 
nama menjadi bahan perbincangan para 
agen. Mereka menduga-duga kaitan 
sejarah Tasikmalaya dengan Malaysia 
atau Malaya di masa lalu. Lalu 
bagaimana kesiapan bandara di 
Tasikmalaya termasuk infrastrukturnya 
yang menghubungkan dengan 
Tasikmalaya? Sejak pertengahan tahun 
2017, masyarakat sudah bisa pergi ke 
Kota Tasikmalaya menggunakan pesawat 
terbang. Dari Jakarta waktu tempuh 
hanya sekitar 50 menit. Waktu itu 
bandaranya masih menumpang di 
Lapangan Udara TNI AU Wiriadinata. 
Tentunya dengan kapasitas dan fasilitas 
yang sangat terbatas. Waktu itu apron 
(tempat parkir pesawat di bandara) hanya 
bisa menampung 1 pesawat saja. 

Terbatasnya kapasitas bandara militer 
yang difungsikan untuk sipil ini 
mendapat perhatian dari Presiden 
Jokowi. Sehingga waktu itu Presiden 
Jokowi memerintahkan untuk membuat 
bandara baru khusus sipil yang terpisah 
dari bandara militer. 
Bandara WiriadinataTasikmalaya

Selama tahun 

Pengembangan 
 dimulai 

sejak tahun 2017 dengan total pagu 
anggaran lebih kurang Rp 45 milyar. 
Terminal penumpang yang dibangun di 
bandara yang dikelola oleh Ditjen 
Perhubungan Udara Kemenhub melalui 
Unit Penyelenggara Bandar Udara 
(UPBU) Cakrabuwana Cirebon ini 
memiliki gedung terminal baru 
berukuran 1.100 m2 yang bisa 
menampung pergerakan 150 
penumpang per hari. 
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2018, pihak Pemkot Tasikmalaya 
menggeber pembangunan terminal 
baru Bandara Wiriadinata. Dengan 
tujuan agar bisa menampung lebih 
banyak penumpang. Dari sisi udara, 
dilakukan perpanjangan runway dari 
1.200m menjadi 1.600m, pembuatan 
taxiway baru berukuran 75 m x 23 m 
serta apron baru seluas 100 m x 80 m. 
Sedangkan dari sisi darat, dibuat 
gedung terminal baru berukuran 1.100 
m2 yang bisa menampung pergerakan 
150 penumpang per hari. Dengan 
landasan pacu sepanjang 1.600 m, 

pesawat ATR 72 (jenis pesawat berbaling-
baling) bisa beroperasi secara maksimal 
dalam mengangkut penumpang. 
Sedangkan apron yang baru, bisa 
menampung pergerakan tiga pesawat 
ATR 72. Lokasi Bandara Wiriadinata 
Tasikmalaya yang baru ini ada di jarak 
sekitar 500 meter dari bandara lama. 
Lokasi baru ini agar memisahkan antara 
penerbangan sipil dan militer. 
Kesiapannya dikatakan Masrukin sudah 
hampir 100 persen. Terminalnya terbilang 
3 kali lipat dari yang lama, namun 
beberapa fasilitasnya masih ada yang 

kurang dan belum dipindah dari bandara 
lama, yakni conveyor belt dan pintu 
deteksi. 

Tasikmalaya

terminal penumpang
Bandara WiriadinataTasikmalaya

terminal 
penumpang

Tasikmalaya 
juga sudah bertemu pihak maskapai lain 
seperti Nam Air untuk membuka rute 
baru. 

Tasikmalaya

Tasikmalaya

Menhub menambahkan 
mengingat   wilayahnya 
masuk dalam wilayah ketinggian dan 
memiliki beberapa obstacle, maka dalam 
beberapa tahun kedepan landasan pacu 
Bandara Wiriadinata akan diperpanjang 
menjadi 1800 atau 2000 m. “Dengan 
runway yang panjang artinya kita sudah 
bisa memberikan suatu rasa safety 
kepada pesawat ATR. Perpanjangan 
runway menjadi 1800 atau 2000 m 
menjadikan safety dari bandara ini makin 
baik,” tutur Menhub. Dan akhir February 
kemarin Presiden Joko Widodo 
didampingi Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi meresmikan 
pengoperasian  

, Rabu 
(27/2/2019). 

Jokowi mengatakan, 
setelah difungsikannya 

 ini, diharapkan bulan Maret 
nanti akan ada penambahan 
penerbangan lagi. Pemkot 

“Maret saya minta Garuda tambah 
satu (penerbangan) karena kelihatannya 
pasarnya menghendaki itu. Mungkin tadi 
sesuai usulan pak Gubernur (Jawa Barat 
Ridwan Kamil), mungkin bisa saja yang 
satu lewat Bandung (Jakarta-Bandung-
Tasik, Tasik-Bandung-Jakarta), yang satu 
langsung (Jakarta-Tasik PP),” kata 
Jokowi. Sementara itu, Menhub 
mengatakan pihaknya telah melakukan 
pembicaraan dengan Garuda Indonesia 
terkait penambahan maskapai yang 
masuk ke Bandara Wiriadinata. Menhub 
Budi menjelaskan, maskapai plat merah 
tersebut telah menyatakan 
kesanggupannya untuk terbang ke 

  menggunakan pesawat jenis 
ATR 72 dengan rute Jakarta (Halim 
Perdanakusumah) - . 
“Bandara ini cukup potensial dan 
demandnya sangat baik. Presiden 

 

Bandara itu telah rampung 
direvitalisasi, baik terminal 
penumpangnya, maupun landasan 
pacunya. Peresmian itu ditandai dengan 
penandatanganan prasasti di terminal 
penumpang bandara tersebut oleh 
Presiden Jokowi. 

instruksikan harus ditambah, kita 
koordinasikan dengan Garuda. Tahap 
pertama, Garuda dalam bulan Maret ini 
akan menambah satu penerbangan 
pada hari ganjil dengan rute Jakarta-
Bandung-Tasikmalaya pp, dan hari 
genap dengan rute Jakarta-
Tasikmalaya pp langsung. Kemudian 
masakapai lainnya seperti Citilink juga 
akan menambah. Saya harap ini akan 
berjalan baik,” papar Budi. Jika 
sebelumnya dengan menggunakan 
transportasi darat, masyarakat 
memerlukan 7-9 jam perjalanan 
menuju Jakarta. Namun dengan 
penerbangan ini hanya perlu waktu 
kurang lebih 50 menit. Keberadaan 
bandara di  menjadi sangat 
penting untuk mendukung potensi 
pariwisata, agrikultur dan kelautan 
yang dikembangkan di Jawa Barat 
bagian selatan. 

Tasikmalaya

Siapa saja yang 
menggunakan moda transportasi udara 
ke Tasikmalaya? Selain wisatawan, 
masyarakat yang bekerja di Jakarta 
dan Pemda Tasikmalaya juga 
membutuhkan moda transportasi ini, 
terutama untuk memangkas waktu 
tempuh. Sebagai informasi, tingkat 
keterisian penumpang pesawat ATR 72 
rute Bandara Halim Perdana Kusuma - 
Wiriadinata mencapai 50-60 persen di 
hari kerja. Bahkan, di saat weekend 
keterisiannya mencapai 100 persen. 
Tentu seiring dengan diresmikannya 
bandara baru, makin banyak potensi 
para penumpang yang melewati 
Bandara Wiriadinata, khususnya para 
wisatawan. Bahkan nantinya bandara 
ini akan difungsikan untuk 
penerbangan haji dan umroh yang 
melayani jamaah dari daerah Jawa 
Barat bagian selatan, sehingga akan 
mempermudah jamaah haji dan umroh 
menjalankan ibadah ke tanah suci. 
“Adanya bandara yang beroperasi 
dengan baik ini merupakan anugerah 
tidak hanya bagi masyarakat kota 
Tasikmalaya, tapi juga daerah 
sekitarnya seperti Kabupaten 
Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Garut, 
Pangandaran dan daerah lain di Jawa 
Barat bagian selatan,” ujar Walikota 
Tasikmalaya, Budi Budiman. “Dengan 
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pengembangan bandara ini, akan 
semakin memudahkan dan 
memperbanyak para investor, 
wisatawan dan pengunjung lainnya 
untuk berkunjung ke Tasikmalaya dan 
daerah sekitarnya. Saya yakin 
perekonomian masyarakat Jawa Barat 
sebelah selatan juga akan lebih 
meningkat dengan cepat,” ujarnya 
lagi. Budi mencontohkan bahwa 
selama tahun 2018, pertumbuhan 
ekonomi Kota Tasikmalaya mencapai 
6 %. Sedangkan tingkat kemiskinan 
turun 2% dalam setahun. 

Akan 
semakin mudah bagi para wisatawan 

Menteri Budi 
menambahkan, revitalisasi bandara ini 
membuka perekonomian di daerah itu 
dan sekitarnya. Apalagi, kata dia, 
Tasikmalaya mempunyai banyak 
potensi, salah satunya kerajinan bordir 
kulit yang sudah mendunia. 

untuk menikmati kekayaan wisata alam 
dan wisata budaya di Kota Tasikmalaya 
dan sekitarnya. Ujung-ujungnya, warga 
setempat akan makin kecipratan rejeki dari 
industri wisata ini. Dulu, ulama besar 
Indonesia yang juga pendiri Ormas 
Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy'ari 
(1871-1947) pernah mencetuskan prinsip 
hubbul wathani minal iman (cinta tanah air 
adalah bagian dari iman). Cinta tanah air 
tidak hanya sekedar mengusir penjajah 
loh, seperti yang dilakukan oleh para 
pahlawan kita dulu yang berjuang meraih 
kemerdekaan. Tapi wujud dari cinta tanah 
air bisa dengan belajar tekun, bekerja 
keras, disiplin, saling berbagi, menjaga 
kebersihan, tidak korupsi, serta menjaga 
amanah yang diembankan rakyat 
kepadanya. Menjaga amanah yang 
diembankan oleh rakyat inilah yang 
dilakukan oleh presiden kita saat ini. 

 

Menghadapi tantangan yang tidak sedikit 
dan tidak ringan, presiden Jokowi terus 
berjuang membawa bangsa ini menjadi 
bangsa yang sejajar dengan bangsa-
bangsa lainnya di dunia. Bahkan, ia 
harus rela berkorban banyak hal untuk 
membangun bangsa dan negara ini, 
seperti waktu kumpul bersama keluarga 
jadi berkurang, dan yang paling gak 
enak banget, Jokowi harus merelakan 
jam tidurnya berkurang secara drastis. 
Presiden Jokowi, tidurnya hanya rata-
rata 2 jam perhari loh. Gak kebayang 
bagaimana capeknya, sudah bekerja 
seharian, kurang tidur pula. Itu pun 
masih dihujat, dicaci-maki dan difitnah 
oleh orang yang tidak suka sama 
pembangunan Indonesia. Bersyukur 
Jokowi bukan baper seperti SBY, 
sehingga caci maki yang diarahkan 

kepadanya tidak membuatnya curhat di 
twitter, tapi dihadapinya dengan 
senyuman dan terus bekerja 
membangun bangsa. Kerja keras 
membangun bangsa inilah ia tularkan ke 
menteri-menterinya. "Target saya sudah 
sampaikan akhir 2018 dari Merak-
Pasuruan harus benar-benar sudah 
sambung. Akhir 2019, dari Merak 
Banyuwangi harus tersambung. Terserah 
Pak Menteri [PUPR] gak istirahat, gak 
bisa tidur. Karena kita mau kejar-kejaran 
dengan negara lain kalau gak betul-betul, 
tertinggal kalau gak serba cepat," tegas 
Presiden saat meresmikan tol Ngawi - 
Kertosono, seksi Ngawi-Wilangan, 
(29/3/2018). Selain itu, Jokowi juga 
berusaha membangun bangsa ini secara 
adil loh. Tidak seperti beberapa kepala 
daerah yang pendendam, yang hanya 
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membangun daerah di basis masanya 
saja, tapi Jokowi membangun seluruh 
Indonesia. Buktinya di Jabar, dimana 
Pilpres 2014 yang lalu Jokowi kalak 
telak oleh Prabowo. Prabowo, saat itu 
mendapatkan suara 14.167.381 atau 
setara 59,78 persen dan Jokowi hanya 
mendapatkan 9.530.315 suara atau 
setara 40,22 persen, Selain itu, 
Pasangan Prabowo-Hatta juga menang 
di 22 kabupaten/kota di Jabar, 
sementara Jokowi-JK hanya menang di 
empat kabupaten/kota di Jabar, yaitu 
Kabupaten Subang, Kabupaten 
Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan 
Kota Cirebon. Dari data di atas, bisa 
diambil kesimpulan jika Jawa Barat 
memang lumbung suara Prabowo. 
Prabowo boleh bangga dengan realita 
ini. Di Pilpres 2019, Prabowo tentu 
sangat bergantung kepada Jabar. 
Jangan sampai Jabar yang 
sebelumnya ada digenggaman, malah 
berhasil diobrak-abrik oleh Jokowi. 
Namun semua rakyat merasakan 

Jokowi termasuk orang yang cuek, tak 
terlalu peduli dengan statistik di atas. 
Ketika dinyatakan menang di Pilpres 2014, 
saat itu juga Jokowi melupakan tentang 
daerah mana saja yang 
memenangkannya, serta daerah mana 
yang memenangkan Prabowo. Setelah 
dilantik, Jokowi melupakan data-data 
statistik di atas. Seluruh wilayah Indonesia 
menjadi tanggung jawabnya tanpa 
terkecuali. Jika pakai gaya memimpin SBY, 
Jokowi tentu akan acuh tak acuh terhadap 
Jawa Barat. Jokowi akan fokus 
membangun daerah-daerah yang 
memenangkannya sebagaimana saat SBY 
memimpin dimana daerah yang 
memenangkan SBY akan mendapat 
perhatian lebih dibanding daerah yang 
memenangkan rivalnya. Tapi Jokowi beda 
dengan SBY. Jokowi tulus membangun 
negeri. Jokowi membangun bukan pakai 
asas “like or dislike”. Jokowi memakai 
skala prioritas dalam membangun. Yang 
pasti Jokowi ingin mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Jokowi yang kalah di Jawa Barat, justru 
begitu giat membangun Jawa Barat. 
Jawa Barat tetap menjadi perhatian 
Jokowi. Jokowi membalas air tuba 
dengan air susu. Jokowi yang 
dicampakkan di Jawa Barat, namun 
dibalas dengan pembangunan yang 
masif. Ini menjadi bukti jika Jokowi 
benar-benar tulus dalam membangun. 
Rakyat yang dulu tak sudi memilihnya, 
sekarang benar-benar merasakan hasil 
pembangunan Jokowi. Ada tiga proyek 
besar pembangunan tol di Jabar yakni 
tol Ciawi-Sukabumi dan Tol Cileunyi-
Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan 
Bandara Wiriadinata, Tasikmalaya yang 
sudah selesai. Belum lagi rencana 
pembangunan Tol Sukabumi-
Padalarang dan Tol Cileunyi-Garut-
Tasikmalaya (Cigatas). Inilah bukti 
nyata betapa besar perhatian Jokowi 
untuk Jawa Barat.Tasikmalaya adalah 
basis pendukung Prabowo. Jokowi 

kalah di Tasikmalaya. Namun apa 
balasan Jokowi? Jokowi renovasi 
bandara Wiriadinata untuk dapat 
melayani penumpang lebih banyak. 
Dengan adanya bandara ini, kebutuhan 
transportasi warga Tasikmalaya semakin 
mudah. Bandara ini juga bisa 
meningkatkan pariwista dan ekonomi 
kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Asal 
tahu saja Kehadiran penerbangan 
komersial ke kota itu sudah dirintis sejak 
2005 atau 3 tahun sejak Pemerintah 
Kota Tasikmalaya berdiri. Sebab, di 
tangan Jokowi mimpi 14 tahun yang lalu 
bisa terwujud. Akhirnya, di tangan Jokowi 
Jawa Barat memiliki bandara baru. 
Jokowi memang bukan tipe pendendam. 
Beliau pemaaf. Beliau memaafkan 
siapapun yang menyakitinya. Beliau tipe 
orang yang mudah melupakan kesalahan 
orang lain kepadanya. Saat menjadi 
presiden, beliau anggap semua rakyat 
Indonesia adalah keluarganya. Beliau tak 
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mau menganggap rivalnya musuh. 
Mungkin ada yang menyangkal jika apa 
yang dikerjakan Jokowi di Jawa Barat 
bukanlah seuatu yang istimewa. Toh, 
itu pakai dana APBN. Bukan pakai 
uang Jokowi. Tapi coba dipikir baik, 
pembangunan proyek prestisius tidak 
akan pernah ada di Jawa Barat tanpa 
ada tanda tangan Jokowi. Jika Jokowi 
mau, bisa saja memfokuskan 
pembangunan ke Jawa Tengah yang 
merupakan basis pendukungnya. 
Namun beliau tidak seperti itu. Jokowi 
membangun Indonesia dengan cermat, 
pakai skala prioritas, bukan atas dasar 
suka atau tidak suka, serta ingin 
mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
Semoga warga Jawa Barat yang dulu 
benci dan ogah memilih Jokowi 
sekarang sadar, betapa Jokowi 
memberikan perhatian yang besar 
untuk Jawab Barat. Warga Jawa Barat 

pasti sudah merasakan sendiri hasil 
pembangunan Jokowi di Jawa Barat. Jadi 
kalau masih ada yang nyinyir untuk apa 
membangun infrastruktur, silahkan saja 
dicoba berkendara dari Jakarta ke 
Tasikmalaya tanpa tol dan bandara, pasti 
ngomel karena macet nanti yang 
disalahkan pasti Jokowi lagi, ada banyak 
hal yang akan masyarakat Jawa Barat, 
terutama Tasikmalaya akan rasakan atas 
bandara baru tersebut. Salah satunya, 
memangkas waktu tempuh, rute 
penerbangan diharapkan bisa menambah 
geliat ekonomi kota di Jawa Barat 
tersebut. Seperti kata Pak Jokowi 
Infrastruktur bukan untuk dimakan. 
Infrastruktur untuk membangun ekonomi 
masyarakat supaya meningkat dan 
membantu masyarakat meningkatkan 
kesejahteraannya. Sekarang masyarakat 
baru tahu, kalau insfrastruktur itu sangat 
sangat penting bagi masyarakat, bangsa 
dan negara.

Perjalanan kasus hukum Siti Aisyah, 
warga negara Indonesia (WNI) yang 
menjadi terdakwa dalam kasus 
pembunuhan Kim Jong-Nam berakhir. 
Siti Aisyah akhirnya dibebaskan hakim.
Aisyah telah menjalani serangkaian 
persidangan sejak Oktober 2017. Dia 
didakwa didakwa 
mengusapkan 
gas saraf VX 
yang mematikan 
ke wajah Kim 
Jong-Nam di 
Bandara Kuala 
Lumpur, Malaysia 
pada Februari 
2017. Siti Aisyah 
pun menyangkal 
hingga akhirnya 
dia terkejut 
dibebaskan 
hakim.
Pemerintah 
menyatakan ada 
proses panjang 
dalam upaya 
pembebasan Siti 
Aisyah. 
Pemerintah aktif 
melobi Jaksa 
Agung Malaysia 
hingga akhirnya 
mencabut 
tuntutan.
Berikut perjalanan kasus hukum Siti 
Aisyah:
Bekap King Jong Nam
Siti Aisyah diduga telah telah 
membunuh Jong-Nam dengan racun 
VX di tengah keramaian Bandara 
Internasional Kuala Lumpur (KLIA) 
pada 13 Februari 2017 lalu. Racun VX 
dikategorikan sebagai senjata 
pembunuh massal oleh PBB dan 
dilarang penggunaannya di seluruh 
dunia.
Siti Aisyah mengaku hanya diajak 
melakukan adegan lelucon acara 
reality show dan dibayar RM 400 atau 
setara dengan Rp 1,2 juta untuk 

Perjalanan Kasus Siti Aisyah

Tanah Air

mengisengi Jong-Nam. 
Ditangkap di Hotel
Siti Aisyah ditangkap polisi di sebuah 
hotel di Selangor, Malaysia. Dalam 
pernyataan resminya, Polisi Diraja 
Malaysia menyatakan Aisyah ditangkap 
pada 16 Februari 2017 pukul 02.00 

waktu setempat, 
dua hari setelah 
Jong-Nam 
tewas. 
Berstatus 
Tersangka
Deputi Kepala 
Kepolisian Diraja 
Malaysia 
(PDRM) 
Inspektur 
Jenderal Datuk 
Seri Noor 
Rashid Ibrahim 
mengatakan 
kepolisian 
Malaysia 
menetapkan Siti 
Aisyah sebagai 
tersangka kasus 
dugaan 
pembunuhan 
Kim Jong-Nam, 
kakak tiri 
pemimpin Korea 
Utara Kim Jong-

Un.
Dijerat Dakwaan Pembunuhan 
Siti Aisyah dijerat dengan dakwaan 
sesuai Pasal 302 KUHP tentang 
pembunuhan. Jika terbukti bersalah, 
kedua wanita tersebut terancam 
hukuman mati.
Siti Aisyah diyakini telah memasukkan 
racun mematikan gas saraf VX ke wajah 
Kim Jong-Nam pada 13 Februari lalu di 
Bandara Internasional Kuala Lumpur. 
Kakak tiri pemimpin Korut Kim Jong-Un 
tersebut meninggal dalam perjalanan ke 
rumah sakit.
Dalam sidang hari ini, pengamanan di 
kompleks Pengadilan Sepang sangat 
ketat dengan kehadiran personel 
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kepolisian bersenjata lengkap, termasuk 
polisi lalu lintas yang mengatur jalannya 
arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Racun VX Dikira Baby Oil
Siti Aisyah menyangkal telah membunuh 
Kim Jong-NAM. Perempuan asal Serang 
ini mengira zat VX yang dibawanya 
adalah baby oil.
"Saya pikir itu adalah baby oil," ujar Siti 
kepada Wadubes RI untuk Malaysia 
Andreano Erwin, seperti diwartakan 
Thestar.com.my, Minggu (26/2/2017).
Hakim Putuskan Sidang Dilanjutkan
Pengadilan Malaysia hari ini 
memutuskan bahwa persidangan dua 
terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-
Nam bisa dilanjutkan karena adanya 
cukup bukti. 
Seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis 
(16/8/2018), kedua terdakwa, Siti Aisyah 
asal Indonesia dan Doan Thi Huong asal 
Vietnam, tampak kaget dan menangis 
saat hakim membacakan putusan 
tersebut.
Hakim Azmi Ariffin menyatakan, ada 
cukup bukti untuk mendukung dakwaan 
pembunuhan terhadap kedua terdakwa 
yang dituduh membunuh Kim Jong-Nam 
dengan gas saraf VX di bandara Kuala 
Lumpur, Malaysia. "Karena itu saya 
harus memanggil mereka untuk 
memasukkan pembelaan mereka atas 
masing-masing dakwaan mereka," kata 
hakim dalam putusannya di Pengadilan 
Tinggi Shah Alam, pinggiran Kuala 
Lumpur hari ini.
Pembelaan Diundur 3 Kali
Sidang dengan agenda pembacaan 
pembelaan Siti Aisyah telah diundur tiga 
kali.Diketahui bahwa persidangan 
terakhir digelar pada Agustus 2018 lalu 
saat hakim Azmi Ariffin menyatakan ada 
cukup bukti untuk mendakwa kedua 
terdakwa atas pembunuhan. Hakim 
menyatakan Prima Facie (dasar 
argumen dakwaan) dalam kasus ini 
cukup kuat dan menerima pandangan 
jaksa bahwa kedua terdakwa telah 
menyebabkan kematian Kim Jong-Nam. 
Kasus ini pun akan berlanjut pada pokok 
perkara.Proses persidangan ini telah 
mengalami dua kali penundaan 
sebelumnya. Penundaan pertama terjadi 
pada November lalu, karena pengacara 

utama Aisyah, Gooi Soon Seng, jatuh 
sakit. Saat itu, sidang dinyatakan ditunda 
hingga 7 Januari 2019.
Namun belum juga sidang digelar pada 
Januari 2019, penundaan kedua terjadi. 
Penyebabnya, pengacara Aisyah 
mengajukan banding atas putusan 
pengadilan yang menyatakan tidak akan 
memaksa jaksa menyerahkan salinan 
keterangan tujuh saksi kasus ini. 
Penundaan ketiga yang diumumkan 
pekan ini juga masih berkaitan dengan 
banding yang diajukan pengacara Aisyah. 
Dengan proses banding masih berlanjut, 
maka persidangan yang dijadwalkan 
akan digelar pekan ini terpaksa ditunda.
Persidangan selanjutnya akan digelar 
pada 11 Maret 2019 dengan agenda 
pembelaan.
Aisyah Terkejut Dibebaskan
Siti Aisyah terkejut saat mendengar jaksa 
mencabut dakwaan pembunuhan Kim 
Jong-Nam yang dijeratkan terhadap 
dirinya.
Dengan putusan hakim Azmin Ariffin 
mengabulkan pencabutan dakwaan, 
Aisyah dibebaskan dari tahanan pada 
Senin (11/3) ini juga.Putusan 
pembebasan Aisyah ini menjadi langkah 
mengejutkan mengingat pada Senin 
(11/3) ini, persidangan kasus ini 
memasuki agenda pembelaan untuk 
Doan Thi Huong, terdakwa asal Vietnam. 
Pengabulan permohonan ini berarti 
dakwaan terhadap Aisyah dicabut, bukan 
digugurkan. Jaksa Iskandar Ahmad yang 
mengajukan pencabutan dakwaan 
pembunuhan terhadap Aisyah, enggan 
menjelaskan alasannya. 
Pulang ke Tanah Air
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, 
Rusdi Kirana, menyambut baik 
pembebasan Siti Aisyah dari kasus 
pembunuhan Kim Jong-Nam. Dubes 
Rusdi menyatakan pihaknya berupaya 
memulangkan Aisyah ke Indonesia hari 
Senin (11/3) ini juga."Kita senang dengan 
putusan pengadilan," ucap Dubes Rusdi 
dalam pernyataan kepada wartawan di 
Malaysia, seperti dilansir AFP, Senin 
(11/3/2019)."Kami akan berupaya 
menerbangkan Siti kembali ke Indonesia, 
hari ini, sesegera mungkin," tegas Dubes 
Rusdi. 
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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
Mata merupakan salah satu indera yang 
sangat penting bagi kehidupan sehari-
hari. Ketika kondisi kesehatan mata 
kamu 
buruk, 
maka akan 
terdapat 
berbagai 
kendala 
yang kamu 
hadapi 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari.
Sayangnya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari, 
banyak 
orang yang 
melakukan 
sejumlah kebiasaan buruk yang dapat 
mengancam kesehatan mata. 
Dikumpulkan dari berbagai sumber, 
berikut sejumlah kesalahan yang umum 
kamu lakukan dalam merawat 
kesehatan mata.
1. Kurang Sayuran Hijau
Sayuran hijau sangat bermanfaat untuk 
menjaga kesehatan mata. Oleh karena 
itu, kamu wajib untuk mengonsumsi 
banyak sayuran hijau serta wortel dan 
minyak ikan.
2. Terlalu Lama Menatap Layar 
Komputer
Terus-menerus menatap layar komputer 
sangat melelahkan untuk mata kamu. 
Untuk itu, jika kamu termasuk pekerja 
yang terlalu sering menggunakan 
komputer, maka berikan waktu 
beristirahat bagi mata.
Cara yang paling sederhana adalah 

Kebiasaan Yang Merusak Mata

dengan cara berkedip setiap 10 detik 
sekali. Tindakan ini juga berlaku serupa 
seperti saat kamu terlalu menatap layar 
handphone.

3. Tak 
Menghapus 
Make Up Mata
Bagi para 
wanita, jangan 
malas untuk 
menghapus 
make up mata. 
Pasalnya, 
selain tak 
nyaman untuk 
tidur dengan 
make up mata, 
tidak 
menghapus 
make up mata 
juga bisa 

membuat mata mudah kotor.
4. Merokok
Merokok merupakan kebiasaan yang 
berakibat buruk bagi kesehatan mata. 
Sebab, asapnya bisa menyebab 
degenerasi makula, penyakit yang bisa 
membuat kebutaan.
5. Tidak Memakai Sunglasses
Jika kamu sering berada di luar 
ruangan, jangan lupa untuk selalu 
memakai sunglasses atau kacamata 
hitam. 
Pasalnya, tindakan ini bisa 
melindungimu dari sinar UV yang bisa 
menyebabkan katarak dan penyakit 
mata lainnya.
Mengingat pentingnya kesehatan mata 
ini, maka penting bagimu untuk merawat 
kesehatan mata ini. Oleh karena itu, 
sebaiknya kamu jaga kesehatan mata 
kamu dengan menghindari sejumlah hal 
tersebut.
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Internasional

 Indonesia, China, Singapura dan 
beberapa maskapai di seluruh dunia 
memutuskan untuk menghentikan 
sementara operasional (grounded) 
pesawat Boeing 737 MAX 8. Hal ini 
dilakukan Ethiopian Airlines jatuh dan 
menewaskan 157 orang, kurang dari lima 
bulan setelah pesawat jenis yang sama 
milik Lion Air jatuh di perairan Karawang. 
Otoritas penerbangan China pada Senin 
(11/3) mengeluarkan kebijakan untuk 
mendaratkan semua pesawat Boeing 
737 MAX 8 milik maskapai domestik 
mereka. Alasannya, perlu kontrol ketat 
terhadap risiko keselamatan. Kebijakan 
serupa juga dikeluarkan Kementerian 
Perhubungan yang menyatakan perlu 
ada pemeriksaan menyeluruh terhadap 
pesawat jenis tersebut. Kebijakan 
Kemenhub dikeluarkan seiring 
diterbitkannya airworthines directive oleh 
FAA (Federal Aviation Administration). 
Singapura bahkan mengeluarkan 
kebijakan melarang pesawat jenis itu 
keluar dan masuk negaranya untuk 

 Boeing Dan Maraknya Larangan Terbang

sementara waktu. Beberapa maskapai 
juga mengambil tindakan sendiri dengan 
mengandangkan pesawatnya meski tak 
ada kebijakan dari otoritas negara asal 
maskapai tersebut. 
Kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines 
menewaskan 157 orang dalam 
penerbangan tersebut tak lama setelah 
lepas landas pada Minggu (10/3). Pada 
akhir Oktober, pesawat jenis sama yang 
diterbitkan Lion Air juga jatuh di Perairan 
Indonesia.Kedua pesawat yang jatuh 
milik Ethiopian Airlines dan Lion Air 
merupakan pesawat baru dan jatuh 
beberapa menit setelah terbang. Situasi 
mengancam reputasi Boeing terkait 
keselamatan dan menimbulkan keraguan 
pada pesawat produksi perusahaan asal 
AS ini. Saham Boeing (BA) anjlok 13,5 
persen pada awal perdagangan di New 
York hari Senin (11/3), sebelum akhirnya 
pulih dan ditutup turun 5,33 persen. 
"Penangguhan di China sangat 
signifikan, karena ini merupakan pasar 
utama bagi Boeing," kata Greg Waldron, 

 Berolahraga merupakan cara yang 
paling baik untuk menjaga kesehatan 
tubuh. Namun perlu kamu perhatikan 
takaran tepat olahraga untuk dilakukan 
karena olahraga berlebih justru dapat 
membahayakan tubuh.
Kerap kali 
banyak 
orang yang 
berusaha 
menurunka
n berat 
badan atau 
membentuk 
tubuh 
melakukan 
olahraga 
secara 
berlebihan. 
Dilansir dari 
the Health 
Site, 
sebuah 
penelitian 
yang 
dipublikasikan di ANI menyebut bahwa 
berolahraga di atas batas dapat 
berakibat buruk pada tubuh.
Diketahui bahwa kelelahan ketika 
berolahraga dapat mempengaruhi 
penggunaan tangan serta kemampuan 
seseorang untuk belajar. Sebagian 
pembelajaran membutuhkan repetisi 
dari kemampuan motorik, namun hal ini 
dapat menurun ketika seseorang 
kelelahan.
"Kelelahan dapat menurunkan 
kemampuan kita untuk melakukan 
suatu tugas," tulis penelitian tersebut.
Selain hal tersebut, kelelahan juga 
diketahui dapat menimbulkan sejumlah 
masalah kesehatan, seperti:
1. Serangan Jantung
Hasil penelitian ini menemukan bahwa 
ketika seseorang sangat kelelahan, 
maka risiko serangan jantung juga 
meningkat. Risiko ini bahkan bisa 
meningkat tiga kali lipat ketika 
seseorang yang sedang marah atau 
emosi mengalami kelelahan yang luar 

Bahaya Olahraga Berlebihan
biasa karena olahraga.
Diungkap bahwa kondisi emosi dan fisik 
uang ekstrem dapat memicu peningkatan 
tekanan darah serta detak jantung. Selain 
itu hal ini juga dapat mengubah aliran 
darah di pembuluh serta mengurangi 

pasokan 
darah ke 
jantung.
2. 
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Tubuh 
Rendah
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pakar 
kesehatan, 
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ketika tubuh 
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mengeluarkan hormon kortisol. Hal ini 
merangsang produksi energi dan 
meningkatkan ketahanan otot yang 
mendukung aksi reaksi.
Kortisol juga bertindak sebagai 
immunosuppresant sehingga bahkan 
olahraga dengan tingkat menengah dapat 
membuat sistem kekebalan tubuh 
membutuhkan waktu hingga 72 jam untuk 
pulih sepenuhnya. Pada rentang waktu 
ini, seseorang dapat rentan mengalami 
infeksi virus atau bakteri.
3. Cedera pada Lutut
Sebuah penelitian oleh University of 
California San Francisco (UCSF) 
menyebut bahwa aktivitas fisik yang tinggi 
dapat mempercepat munculnya cedera 
lutut. Hal ini disebut lebih rentan terjadi 
pada orang-orang usia paruh baya.
Sejumlah hal tersebut merupakan bahaya 
kesehatan yang dapat muncul ketika 
kamu berolahraga terlalu keras. Pastikan 
kamu mengenal batas dirimu agar tidak 
memaksa tubuhmu berolahraga terlalu 
keras. 



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

 Indonesia, China, Singapura dan 
beberapa maskapai di seluruh dunia 
memutuskan untuk menghentikan 
sementara operasional (grounded) 
pesawat Boeing 737 MAX 8. Hal ini 
dilakukan Ethiopian Airlines jatuh dan 
menewaskan 157 orang, kurang dari lima 
bulan setelah pesawat jenis yang sama 
milik Lion Air jatuh di perairan Karawang. 
Otoritas penerbangan China pada Senin 
(11/3) mengeluarkan kebijakan untuk 
mendaratkan semua pesawat Boeing 
737 MAX 8 milik maskapai domestik 
mereka. Alasannya, perlu kontrol ketat 
terhadap risiko keselamatan. Kebijakan 
serupa juga dikeluarkan Kementerian 
Perhubungan yang menyatakan perlu 
ada pemeriksaan menyeluruh terhadap 
pesawat jenis tersebut. Kebijakan 
Kemenhub dikeluarkan seiring 
diterbitkannya airworthines directive oleh 
FAA (Federal Aviation Administration). 
Singapura bahkan mengeluarkan 
kebijakan melarang pesawat jenis itu 
keluar dan masuk negaranya untuk 

 Boeing Dan Maraknya Larangan Terbang

sementara waktu. Beberapa maskapai 
juga mengambil tindakan sendiri dengan 
mengandangkan pesawatnya meski tak 
ada kebijakan dari otoritas negara asal 
maskapai tersebut. 
Kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines 
menewaskan 157 orang dalam 
penerbangan tersebut tak lama setelah 
lepas landas pada Minggu (10/3). Pada 
akhir Oktober, pesawat jenis sama yang 
diterbitkan Lion Air juga jatuh di Perairan 
Indonesia.Kedua pesawat yang jatuh 
milik Ethiopian Airlines dan Lion Air 
merupakan pesawat baru dan jatuh 
beberapa menit setelah terbang. Situasi 
mengancam reputasi Boeing terkait 
keselamatan dan menimbulkan keraguan 
pada pesawat produksi perusahaan asal 
AS ini. Saham Boeing (BA) anjlok 13,5 
persen pada awal perdagangan di New 
York hari Senin (11/3), sebelum akhirnya 
pulih dan ditutup turun 5,33 persen. 
"Penangguhan di China sangat 
signifikan, karena ini merupakan pasar 
utama bagi Boeing," kata Greg Waldron, 

 Berolahraga merupakan cara yang 
paling baik untuk menjaga kesehatan 
tubuh. Namun perlu kamu perhatikan 
takaran tepat olahraga untuk dilakukan 
karena olahraga berlebih justru dapat 
membahayakan tubuh.
Kerap kali 
banyak 
orang yang 
berusaha 
menurunka
n berat 
badan atau 
membentuk 
tubuh 
melakukan 
olahraga 
secara 
berlebihan. 
Dilansir dari 
the Health 
Site, 
sebuah 
penelitian 
yang 
dipublikasikan di ANI menyebut bahwa 
berolahraga di atas batas dapat 
berakibat buruk pada tubuh.
Diketahui bahwa kelelahan ketika 
berolahraga dapat mempengaruhi 
penggunaan tangan serta kemampuan 
seseorang untuk belajar. Sebagian 
pembelajaran membutuhkan repetisi 
dari kemampuan motorik, namun hal ini 
dapat menurun ketika seseorang 
kelelahan.
"Kelelahan dapat menurunkan 
kemampuan kita untuk melakukan 
suatu tugas," tulis penelitian tersebut.
Selain hal tersebut, kelelahan juga 
diketahui dapat menimbulkan sejumlah 
masalah kesehatan, seperti:
1. Serangan Jantung
Hasil penelitian ini menemukan bahwa 
ketika seseorang sangat kelelahan, 
maka risiko serangan jantung juga 
meningkat. Risiko ini bahkan bisa 
meningkat tiga kali lipat ketika 
seseorang yang sedang marah atau 
emosi mengalami kelelahan yang luar 

Bahaya Olahraga Berlebihan
biasa karena olahraga.
Diungkap bahwa kondisi emosi dan fisik 
uang ekstrem dapat memicu peningkatan 
tekanan darah serta detak jantung. Selain 
itu hal ini juga dapat mengubah aliran 
darah di pembuluh serta mengurangi 

pasokan 
darah ke 
jantung.
2. 
Ketahanan 
Tubuh 
Rendah
Menurut 
pakar 
kesehatan, 
Erin 
McCann, 
ketika tubuh 
seseorang 
terpapar 
tekanan fisik 
seperti 
olahraga, 
tubuh 

mengeluarkan hormon kortisol. Hal ini 
merangsang produksi energi dan 
meningkatkan ketahanan otot yang 
mendukung aksi reaksi.
Kortisol juga bertindak sebagai 
immunosuppresant sehingga bahkan 
olahraga dengan tingkat menengah dapat 
membuat sistem kekebalan tubuh 
membutuhkan waktu hingga 72 jam untuk 
pulih sepenuhnya. Pada rentang waktu 
ini, seseorang dapat rentan mengalami 
infeksi virus atau bakteri.
3. Cedera pada Lutut
Sebuah penelitian oleh University of 
California San Francisco (UCSF) 
menyebut bahwa aktivitas fisik yang tinggi 
dapat mempercepat munculnya cedera 
lutut. Hal ini disebut lebih rentan terjadi 
pada orang-orang usia paruh baya.
Sejumlah hal tersebut merupakan bahaya 
kesehatan yang dapat muncul ketika 
kamu berolahraga terlalu keras. Pastikan 
kamu mengenal batas dirimu agar tidak 
memaksa tubuhmu berolahraga terlalu 
keras. 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

redaktur pelaksana Asia di perusahaan 
riset penerbangan FlightGlobal, dikutip 
dari CNN, Selasa (12/3).Berdasarkan 
data FlightGlobal, maskapai 
penerbangan China memiliki 97 pesawat 
Boeing 737 MAX pesawat, lebih dari 
seperempat dari total pesawat jenis itu 
yang beroperasi di seluruh dunia. 
Boeing sudah mengambil langkah-
langkah untuk meminimalkan kerusakan 
pada citranya. 
Produsen pesawat itu juga telah 
menunda debut pesawat 777X, yang 
sebenarnya dijadwalkan minggu ini.
Regulator Uni Eropa mengatakan akan 
memantau situasi dengan cermat, tetapi 
belum mengambil langkah untuk 
memeriksa atau melarang terbang 
sementara pesawat Boeing 737 MAX. 
Sementara Administrasi Penerbangan 

Federal AS mengatakan pada Senin 
(12/3) bahwa pesawat Boeing 737 MAX 
layak terbang dan memungkinkan 
maskapai penerbangan AS untuk terus 
menerbangkannya.
Mary Schiavo, seorang analis 
penerbangan CNN dan mantan inspektur 
jenderal Departemen Transportasi 
AS,mengatakan itu akan menjadi ide yang 
baik bagi Boeing atau maskapai 
penerbangan untuk mendaratkan pesawat 
sebelum ada larangan dari 
pemerintah."Ada pertanyaan besar 
tentang pesawat ini. Saat ini sudah ada 
website yang bisa memberikan informasi 
kepada penumpang pesawat jenis apa 
yang akan mengankut mereka," jelasnya. 
Beberapa maskapai penerbangan 
mengambil tindakan sendiri. Namun, itu 
membuat penumpang makin meragukan 
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keselamatan dari pesawat Boeing. 
Ethiopian Airlines mengumumkan akan 
menghentikan sementara operasional 
pesawat 737 MAX miliknya sebagai 
tindakan pencegahan keamanan 
ekstra. Operator lain yang mengikuti 
adalah AeroMexico, Aerolíneas 
Argentinas, Comair Afrika Selatan dan 
Cayman Airways, operator utama 
Kepulauan Cayman.Pada saat yang 
sama, maskapai besar termasuk 
American Airlines (AAL), Southwest 
Airlines (LUV), FlyDubai dan 
Norwegian Air mengatakan mereka 
akan terus mengoperasikan 737 MAX 
pesawat mereka.
Tipe Laris
Pesawat Boeing tipe 737 MAX adalah 
versi terbaru dan salah satu yang 
terlaris dari produsen AS tersebut. 
Maskapai telah memesan ribuan 
pesawat jenis itu dari Boeing. Pesawat 
Boeing 737 MAX 8 baru berusia dua 
tahun ini termasuk yang sangat 
populer. Boeing baru-baru ini mulai 
menjual MAX 9 dan belum mulai 
mengirimkan MAX 10.Tahun lalu, 
Boeing telah mengirimkan 72 persen 
dari pesanan pesawatnya yang 
berjumlah 737 pesawat. Boeing 

berencana membuat 59 pesawat baru 
jenis 737 setiap bulannya di tahun ini. 
Berdasarkan data Boeing, Southwest 
Airlines memiliki pesawat terbanyak jenis 
737 MAX, diikuti Ryan Air, dan FlyDubai. 
American Airlines dan United juga 
menerbangkan MAX. Sementara Delta 
tak memiliki pesawat jenis tersebut. Di 
luar berita-berita buruk, Analis 
Penerbangan Teal Group Richard 
Aboulafia memperkirakan jatuhnya 
pesawat Ethiopian Airlines sepertinya tak 
akan membuat laba bersih Boeing anjlok 
terlalu dalam. "Itu tergantung dari 
pendapatan perusahaan. Ini (kecelakaan 
pesawat Ethiopian Airlines) tidak akan 
terlalu membebani dengan cara apa pun," 
jelasnya. 
Boeing mencatatkan rekor penjualan 
sebanyak 806 pesawat komersial pada 
2018, dan membukukan penjualan lebih 
dari US$100 miliar untuk pertama kalinya 
dalam 102 tahun berdiri. 
Sebelum kehancuran Ethiopia, sahamnya 
telah naik 31 persen tahun ini. 
Perusahaan sebelumnya menyampaikan 
belasungkawa atas kecelakaan Ethiopian 
Airlines 302. Namun, Boeing mengatakan 
tidak memiliki dasar untuk mengeluarkan 
panduan baru kepada maskapai.

Amerika Serikat (AS) mengatakan akan 
menarik semua staf diplomatik yang 
tersisa dari Venezuela. Keputusan itu 
diumumkan setelah Presiden Venezuela, 
Nicolas Maduro menuduh Presiden AS, 
Donald Trump mendalangi rencana 
kudeta dengan melumpuhkan sistem 
kelistrikan negara itu dengan serangan 
elektromagnetik imperialis.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo 
mengumumkan keputusan untuk 
mengosongkan kedutaan besar AS di 
Caracas, Senin (11/3) malam waktu AS.
"Keputusan ini mencerminkan situasi 
yang memburuk di #Venezuela serta 
kesimpulan bahwa kehadiran staf 
diplomatik AS di kedutaan telah menjadi 
kendala pada kebijakan AS," tulis 
Pompeo di Twitter, dilansir dari The 
Guardian, Selasa (12/3).
Musuh-musuh politik Maduro dan 
banyak analis percaya pemadaman 
listrik nasional yang melanda Venezuela 
dan belum tertangani sampai saat ini 
adalah dampak mismanajemen, korupsi 
dan ketidakmampuan selama bertahun-
tahun dari pemerintahan Maduro.
"Kami berada di tengah bencana yang 
bukan akibat badai, itu bukan akibat 
tsunami," kata pemimpin oposisi, Juan 
Guaido, dalam wawancara dengan 
CNN, Minggu (10/3)."Ini adalah produk 
dari ketidakefisienan, ketidakmampuan, 
korupsi rezim yang tidak peduli dengan 
kehidupan rakyat Venezuela," imbuhnya.
Namun dalam pidato nasional yang 
disiarkan televisi, Senin (11/3) malam, 
Maduro menyebut Gedung Putih 
sebagai biang keladi. Tudingan ini pun 
dikecam para kritikus dan dianggap 
upaya menangkis kritik terhadap 
tanggung jawab rezimnya.“Pemerintah 
imperialis Amerika Serikat 
memerintahkan serangan ini," klaim 
Maduro dalam pidatonya selama 35 
menit."Mereka datang dengan strategi 
perang yang hanya dipikirkan oleh para 
penjahat ini yang telah berperang dan 
telah menghancurkan rakyat Irak, Libya, 
Afghanistan dan Suriah," lanjutnya.

Buntut Tuduhan Maduro Pada Trump

Internasional

Serangan 'Boneka' dan 'Badut’
Maduro menuduh AS melakukan 
serangan melalui 'boneka dan badut; 
dari oposisi Venezuela - betujuan untuk 
menciptakan keputusasaan, keinginan 
yang meluas atas konflik, yang akan 
membenarkan intervensi asing dan 
pendudukan militer terhadap Venezuela.
Tetapi Maduro, yang mewarisi revolusi 
Bolivarian Hugo Chavez setelah 
kematiannya tahun 2013, bersumpah 
serangan yang seharusnya terjadi 
terhadap jaringan Venezuela akan 
digagalkan."Kemenangan adalah milik 
kita," katanya."Yang bisa Anda yakini 
adalah bahwa lebih cepat nanti, dalam 
beberapa hari mendatang, kami akan 
memenangkan pertempuran ini secara 
pasti. Kami akan menang - dan kami 
akan melakukannya untuk Venezuela. 
Kami akan melakukannya untuk tanah 
air kami. Kami akan melakukannya 
untuk Anda. Kami akan melakukannya 
karena hak kebahagiaan orang-orang 
kami," lanjutnya.Secara tak disengaja, ia 
meminta warga Venezuela dan 
kelompok-kelompok paramiliter pro-
pemerintah yang dikenal sebagai 
colectivos untuk melawan serangan 
imperialis."Waktunya telah tiba untuk 
resistensi aktif," katanya.Maduro telah 
berjuang untuk bertahan hidup secara 
politik sejak Januari ketika Guaido 
menyatakan dirinya sebagai pemimpin 
sah Venezuela dan dengan cepat diakui 
sebagai presiden interim oleh sejumlah 
negara barat termasuk Amerika Serikat 
dan Inggris.
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Kronologi Serangan Teroris Sibolga

Tanah Air 

Ledakan terdengar dari salah satu 
rumah warga di Jalan Cendrawasih 
tepatnya di depan Masjid Al Mukhlisin, 
Kota Sibolga, Sumatera Utara, Selasa 
(12/3/2019) sore. Diketahui, ledakan itu 
terkait 
penangk
apan 
seorang 
terduga 
teroris. 
Kepala 
Divisi 
Humas 
Polri Irjen 
M Iqbal 
menjelas
kan, 
awalnya 
petugas 
polisi 
akan 
menangkap terduga teroris Husain alias 
Abu Hamzah pukul 14.23 WIB. Namun, 
tak lama setelah itu, saat aparat sedang 
melakukan pengecekan terhadap rumah 
Husein, terjadi ledakan. Berikut 
sejumlah fakta terkait peristiwa ledakan 
di Sibolga: 

1. Satu aparat terluka Iqbal 
menyebutkan, ledakan terjadi sekitar 
sekitar pukul 14.50 WIB dan melukai 
seorang petugas. "Saat akan dilakukan 
pengecekan awal di rumah pelaku, 

sekitar pukul 
14.50 WIB 
terjadi bom 
meledak yang 
melukai 
petugas," kata 
Iqbal melalui 
pesan singkat. 
Ia 
menyebutkan, 
di dalam rumah 
tersebut ada 
istri dan anak 
pelaku. 
2. 
Pengembanga
n dari 

penangkapan sebelumnya di Lampung 
Penangkapan Husain alias Abu Hamzah 
di Sibolga merupakan pengembangan 
dari pengungkapan kasus terorisme di 
Lampung. Sebelumnya, Satgas Anti 
Terorisme dan Radikalisme dan 
Detasemen Khusus (Densus) 88 
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Antiteror Polri menangkap terduga 
pelaku teroris, Ro alias Ps (23) di 
Lampung, Sabtu (9/3/2019). Ro 
disebut akan menjalankan aksi teror di 
kantor kepolisian di Jakarta.
Dalam penangkapan tersebut, polisi 
juga menyita sejumlah benda yang 
dicurigai. Iqbal mengatakan, tim 
Densus sudah mengintai kelompok 
tersebut selama beberapa waktu. Dari 
penangkapan Ro, Densus kemudian 
menuju Sibolga untuk menciduk 
Husain. "Densus sudah menjejak 
kelompok ini beberapa waktu yang 
lalu. Seorang pelaku sudah ditangkap 
kemarin di Lampung," kata Iqbal. 
"Densus lanjut mengembangkan ke 
Sibolga untuk menangkap tersangka 
lain jaringan Lampung tersebut," lanjut 
dia. 
3. Diduga terafiliasi dengan ISIS 
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian 
mengatakan, terduga teroris yang 
berhasil ditangkap Densus 88 Anti-
Teror di Sibolga dan Lampung 
merupakan bagian dari jaringan yang 
berafiliasi dengan ISIS. "Mereka ini 
adalah kelompok yang berafiliasi 
dengan paham-paham ISIS," kata Tito 
kepada wartawan usai menghadiri 
kegiatan silahturahim di Pondok 

Pesantren Al Kautsar di Medan, 
Sumatera Utara, Selasa (12/3/2019) 
malam.
 4. Polisi masih negosiasi dengan istri 
terduga teroris Hingga Selasa malam, 
Tim Densus 88 Polri masih terus 
melakukan upaya negosiasi terhadap istri 
terduga teroris Husain alias Abu Hamzah 
yang ada di Sibolga, Sumatera Utara. 
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian 
mengatakan, negosiasi terus dilakukan 
kepada istri terduga teroris agar mau 
menyerahkan diri kepada pihak 
berwenang. "Saat ini pihak kepolisian 
masih dalam proses negosiasi dan 
berdialog dengan istrinya, kita berharap 
tentunya ini bisa keluar dan 
terselamatkan dalam keadaan baik-baik 
saja," ujar Tito.
 5. Penangkapan disebutkan tak terkait 
pemilu dan kunjungan presiden Kapolri 
Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan 
penangkapan tersebut tidak terkait 
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ia 
mengatakan, penangkapan itu tidak 
terkait rencana kunjungan presiden ke 
Sumatera Utara. 
“Saya tegaskan kembali bahwa 
penangkapan pelaku teroris ini tidak ada 
kaitannya dengan pemilu dan kunjungan 
presiden," kata Tito.

Siapa yang tidak mau menempuh 
pendidikan di universitas unggul dan 
bergengsi demi masa depan? Kini, AS 
tengah dihebohkan dengan skandal 
kecurangan dan suap dalam skema 
penerimaan perguruan tinggi. 
Diwartakan 
CNN, 
Selasa 
(12/3/2019), 
jaksa federal 
menghadirk
an 50 
tertuduh dari 
enam 
negara 
bagian 
dengan 
jutaan dollar 
yang 
disalurkan 
secara ilegal 
ke beberapa 
universitas 
paling 
selektif di "Negeri Paman Sam". Skandal 
itu melibatkan kecurangan dalam hasil 
tes standar dan suap dalam bentuk 
donasi agar bisa diterima di universitas 

Scandal Suap Universitas AS

mana pun. Laporan AFP menyebutkan, 
sejumlah nama terkenal masuk dalam 
daftar sebagai tertuduh kasus 
penyuapan demi membantu anak-anak 
mereka masuk ke universitas terkemuka. 
Nama-nama itu seperti bintang serial 

"Desperate 
Housewiver" 
Felicity 
Huffman dan 
aktris 
Hollywood 
lainnya, Lori 
Loughlin. 
Selain itu, 
CEO, 
pemodal, 
kepala firma 
hukum 
terkenal, 
pengusaha 
wine, dan 
perancang 
busana juga 
diduga 

melakukan kecurangan dalam ujian 
penerimaan. Mereka juga dituduh 
menyuapa agar bisa memasukkan anak-
anak mereka ke universitas bergengsi 
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termasuk Yale, Stanford, Georgetown 
dan University of Southern California. 
Mereka memberikan donasi palsu 
yang dijalankan 
oleh William Singer 
senilai lebih dari 25 
juta dollar AS 
selama 7 tahun. 
Uang tersebut 
ternyata dipakai 
untuk mengatur 
agar bisa 
memperbaiki ujian 
masuk SAT dan 
ACT anak-anak 
elite AS. Selain itu, 
uang juga dipakai 
untuk menyuap 
pelatih olahraga 
universitas, ketika 
anak-anak tidak memenuhi syarat. 
Secara keseluruhan, 50 orang 
terduga, termasuk 33 orangtua, 13 
pelatih olahraga universitas dan 
operator organisasi ujian, serta Singer 
dan tiga orang lainnya yang 
mengoperasikan skema kecurangan. 

13 orang dari mereka yang dituduh, 
termasuk Huffman, ditangkap dan 
dijadwalkan untuk menerima dakwaan 

pada Selasa malam 
(12/3/2019) malam di 
Los Angeles. Huffman 
dituding memberikan 
15.000 dillar AS untuk 
amal palsu melalui 
Singer untuk 
mencurangi hasil SAT 
putrinya.Yang lainnya 
akan hadir di 
pengadilan di Boston, 
New York, Connecticut 
dan sebagainya. 
Loughlin tidak 
ditangkap karena 
berada di Kanada. 
"Orangtua ini seperti 

katalog kekayaan dan hak istimewa," kata 
Andrew Lelling, pengacara AS di Boston, 
Massachusetts tempat kasus itu 
diumumkan. "Setiap tahun, ratusan ribu 
orang yang bekerja keras dan berbakat 
berusaha masuk ke sekolah-sekolah 
elite," katanya.

 Amerika Serikat memastikan tidak akan 
melarang pengoperasian Boeing 737 
MAX meski didesak berbagai pihak 
karena pesawat jenis tersebut terlibat 
dua kecelakaan mematikan dalam lima 
bulan belakangan."Sejauh ini, hasil 
pemeriksaan kami tak menunjukkan 
masalah performa yang sistematik dan 
tak ada dasar untuk melarang pesawat 
itu," ujar kepala Badan Aviasi Federal AS 
(FAA), Daniel Elwell, dalam pernyataan 
yang dikutip AFP.Melanjutkan 
pernyataannya, Elwell berkata, "Tak ada 
pula otoritas penerbangan sipil lain yang 
memberikan data yang menunjukkan 
kami harus mengambil tindakan."
Pernyataan ini dirilis di tengah desakan 
dari sejumlah pihak di dalam negeri agar 
AS melarang sementara pengoperasian 
Boeing 737 MAX 8 setelah pesawat jenis 
tersebut terlibat dalam dua kecelakaan 
dalam kurun waktu berdekatan.
Kecelakaan terbaru terjadi di pada 
Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 
737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh 
tak lama setelah lepas landas dari Addis 
Ababa, menewaskan 157 orang di 

AS Pastikan Tak Akan Larang Boeing 737 MAX

dalamnya.Beberapa bulan sebelumnya, 
tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis 
sama yang digunakan dalam 
penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut 
Jawa dan menewaskan 189 penumpang 
dan awak yang dibawa.
Sejumlah negara pun langsung melarang 
penggunaan pesawat jenis tersebut, 
mulai dari Indonesia, Singapura, 
Malaysia, Australia, China, hingga 
Inggris.Anggota Senat dari Partai 
Republik, Ted Cruz, pun mendesak AS 
untuk melarang sementara penggunaan 
pesawat jenis tersebut "hingga FAA 
mengonfirmasi keamanan pesawat 
tersebut bagi penumpangnya."
"Penyelidikan lebih jauh akan 
menunjukkan masalah tak terletak pada 
sisi mekanik pesawat, tapi sampai hal itu 
terjadi, prioritas utama kita seharusnya 
adalah keamanan penerbangan publik," 
kata Cruz.
Di tengah desakan ini, CEO Boeing, 
Dennis Muilenburg, dilaporkan 
memastikan kembali kepada Presiden 
Donald Trump bahwa pesawat tersebut 
aman untuk digunakan.
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